
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 SIGNUM Pro uzavretému k podielovým jednotkám 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 SIGNUM Pro uzavretého k 
podielovým jednotkám informovali o podrobných pravidlách používania tejto služby. 
Informujeme Vás, že aktuálna verzia účinná od 07. 10. 2013, vzťahujúca sa k bodu dátumu vykonania automatického prechodu medzi 
podielovými fondmi podľa poistných podmienok služby Pannónia Navigátor, s kurzom počas vykonania a určenie dotknutých podielových 
jednotiek, je nasledujúca:
„Poisťovňa uskutoční predajné a kúpne transakcie tak, že pri nich berie ohľad na kurz 2. hodnotiaceho dňa, nasledujúceho po dni znamenia na 
predaja/kúpy (ktoré je spojené s automatickým prechodom medzi podielovými fondmi) a berie tiež ohľad na počet dotknutých podielových 
jednotiek v 3. deň hodnotiaceho dňa, nasledujúceho po dni znamenia na predaj/kúpu. Realizácia transakcií na predaj a kúpu prebieha v 3. 
deň hodnotiaceho dňa, nasledujúceho po dni znamenia na predaj/kúpu.“
Veľkosť pohyblivých priemerov a tolerančných pásiem platné pre rastové podielové fondy voliteľné k Eurovému životnému poisteniu 
SIGNUM Pro uzavretému k podielovým jednotkám (tieto pohyblivé priemery a tolerančné pásma sú potrebné k fungovaniu služby Navigátor):

Názov podielového fondu Pohyblivý 
priemer

Tolerančné 
pásmo

Eurový akciový podielový fond Pro globálneho vyspelého trhu 120 dní 7%

Eurový akciový podielový fond Pro severoamerický 120 dní 7%

Eurový akciový podielový fond Pro východoeurópsky 120 dní 7%

Eurový akciový podielový fond Pro rozvojových trhov 120 dní 7%

Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický 120 dní 7%

Názov podielového fondu Pohyblivý 
priemer

Tolerančné 
pásmo

Eurový akciový podielový fond Pro čínsky 120 dní 7%

Eurový akciový podielový fond Pro indický 120 dní 7%

Eurový akciový podielový fond  Warren Buffett Pro 120 dní 7%

Eurový akciový podielový fond Pro ruský 120 dní 7%

Eurový podielový fond  komoditného trhu Metallicum Pro 120 dní 7%

Chráneným peňažným fondom Eurového životného poistenia SIGNUM Pro uzavretého k investičnej jednotke: Eurový podielový fond 
likvidný Pro. 
Údaje Zmluvnej strany: Fyzická osoba Firma
Meno a priezvisko 
/Názov firmy:
Meno a priezvisko matky 
pri narodení:
Miesto narodenia:  Dátum  

narodenia: Deň Mesiac Rok

DIČ (v prípade firmy): – –

Mailová adresa: (Uvedenie existujúcej mailovej adresy je 
podmienkou používania služby!)

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

na podielové jednotky tvorené z pravidelného poistného.

na podielové jednotky tvorené z ad hoc poistného.

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. 
O službu Navigátor alebo o jej zrušenie možno kedykoľvek požiadať vyhlásením poslaným na korešpondenčnú adresu Poisťovne (1502 
Budapest, pf. 516., Maďarsko) alebo na mailovú adresu  klientskyservis@cig.eu, resp. osobným podaním v klientskom servise. 
Podpísaný/á súhlasím so zmenou Eurového životného poistenia SIGNUM Pro uzavretého k investičným jednotkám.

Deň Mesiac RokMiesto: __________________ , 2  0

 ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
 Podpis Zmluvnej strany (Poistník) Podpis Poisteného číslo 1 Podpis Poisteného číslo 2 Podpis Sprostredkovateľa
    spoločnosti CONSEQUIT P0
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Platný od: 1. marca 2014.

Vyhlásenie 
o využívaní služby Navigátor k Eurovému životnému poisteniu SIGNUM Pro  

uzavretému k podielovým jednotkám Číslo návrhu:


