Vyhlásenie
o využívaní služby Pannónia Navigátor k Eurovému životnému poisteniu Gravis jednorázové

Číslo návrhu/Číslo poistnej zmluvy:

Navigátor je službou poisťovne CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. na sledovanie kurzu a na správu portfólia, ktorú – bez osobitného
poplatku – možno žiadať k Eurovému životnému poisteniu Gravis jednorázové kedykoľvek počas doby trvania poistenia, resp. túto službu
je možné vypovedať kedykoľvek počas doby trvania poistenia cez Klientský portál Pannónie. Cieľom služby Navigátor je neutralizácia
často významných nepriaznivých výkyvov vo výnose, ktoré možno sledovať na peňažnom a kapitálovom trhu a použitie dlhodobého rastu:
Poisťovňa sa snaží v prípade poklesu kurzu o minimalizovanie strát (funkcia stop loss), v prípade vzostupu kurzu zase o maximalizovanie
výnosov (funkcia start gain) a to prostredníctvom premiestňovania nazhromaždeného kapitálu medzi jednotlivými podielovými fondmi.
Prostredníctvom obmedzenia strát je možné zabezpečiť mierne kolísanie miery výnosnosti investície, ktoré vytvára možnosť silnejšieho
rastu nazhromaždeného kapitálu v poistení. Prv než sa rozhodnete o využití služby Navigátor, prosíme Vás, aby ste sa na našej webovej
stránke, v našich informačných materiáloch a v podmienkach Eurového životného poistenia Gravis jednorázové informovali o podrobných
pravidlách používania tejto služby.
Veľkosť pohyblivých priemerov a tolerančných pásiem platné pre rastové podielové fondy voliteľné k Eurovému životnému poisteniu Gravis
jednorázové (tieto pohyblivé priemery a tolerančné pásma sú potrebné k fungovaniu služby Navigátor):
Pohyblivý
priemer

Tolerančné
pásmo

Pohyblivý
priemer

Tolerančné
pásmo

Eurový akciový podielový fond Mozaika
rozvojových trhov Pro

120 dní

7%

Eurový čínsky akciový podielový fond Jang-c’-ťiang
Pro

120 dní

7%

Eurový indický akciový podielový fond Ganga Pro

120 dní

7%

Eurový akciový podielový fond Pro severoamerický

120 dní

7%

Eurový akciový podielový fond Warren Buffett Pro

120 dní

7%

Medzinárodný Zmiešaný eurový podielový fond
Kolumbus Pro

120 dní

7%

120 dní

3%

Eurový akciový podielový fond Pro globálneho
vyspelého trhu

Eurový ruský akciový podielový fond Ural Pro

120 dní

7%

Eurový akciový podielový fond Pro
východoeurópsky

120 dní

7%

Eurový latinskoamerický akciový podielový fond
Amazonka Pro

120 dní

7%

Eurový podielový fond komoditného trhu
Metallicum Pro

120 dní

7%

Názov podielového fondu

Názov podielového fondu

Chráneným podielovým fondom Eurového životného poistenia Gravis jednorázové je: Eurový podielový fond likvidný Pro.
Údaje Zmluvnej strany:
Fyzická osoba

Právnická osoba

DIČ (v prípade právnickej osoby):

Meno a priezvisko/
Názov firmy:
Meno a priezvisko
matky pri narodení:
Miesto narodenia:

Dátum narodenia:

Mailová adresa:

(Uvedenie existujúcej mailovej adresy je podmienkou používania služby!)

Prosím o aktiváciu služby Navigátor:
na podielové jednotky, ktoré sú evidované k zmluve.

Ďalšou podmienkou používania služby Pannónia Navigátor je prijatie vyhlásenia Zmluvnej strany o elektronickej
komunikácii. Služba Pannónia Navigátor sa aktivuje výlučne len cez Klientský portál Pannónia. Zmluvná strana môže
požiadať na formulári zapnutie služby Pannónia Navigátor (môže podať zámer), ale služba sa aktivuje výlučne len po
podaní vyhlásenia na Klientský portál! V prípade chýbajúceho podania vyhlásenia na Klientský portál, služba Pannónia
Navigátor automatický prechod medzi podielovými fondmi nerobí!
Podpísaný/á ako Zmluvná strana vyhlasujem plne vedomý svojej trestnoprávnej zodpovednosti, že údaje uvedené v tomto vyhlásení pre
poisťovňu CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. zodpovedajú skutočnosti. Podpísaná Zmluvná strana beriem na vedomie, že služba Navigátor
a v rámci nej vykonávaný automatický prechod medzi podielovými (peňažnými) fondmi môže do významnej miery ovplyvniť zloženie
portfólia Zmluvnej strany a riziko investície. Podpísaná Zmluvná strana beriem na vedomie, že efektivitu služby Navigátor ovplyvňuje aj
zloženie portfólia Zmluvnej strany, časový interval investovania a budúca zmena kurzu podielových (peňažných) fondov, preto Poisťovňa
nemôže garantovať a ani negarantuje, že používaním služby Navigátor dosiahne ktorékoľvek portfólio za akýkoľvek časový interval vyšší
výnos, ako bez používania tejto služby. Podpísaná Zmluvná strana beriem na vedomie, že Zmluvná strana znáša všetky riziká spojené s
použitím služby Navigátor.
Miesto: _________________________ ,

Deň

Mesiac

2 0

Rok

_____________________

Platný od: 1. júla 2015

P0504NY1673/01

Podpis Zmluvnej strany

