S MOBILNÍ
APLIKACÍ
PŘEHLEDNĚ
Zapomeňte na vše, co jste slyšeli
o nepřehledném pojištění. Od teď
máte všechno potřebné vždy po ruce.
• přehled všech Vašich pojištění
a penzijních produktů
• okamžitý přehled našich kontaktů

MOJEINVESTICE
KLIMA

Materiál nemůže vzhledem ke svému rozsahu nahradit předsmluvní informace,
podmínky pojištění a pojistnou smlouvu nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí.
Informace získáte na www.allianz.cz, na čísle 241 170 000, přes webový formulář
www.allianz.cz/napiste nebo u svého obchodního zástupce.
Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO 47 11 59 71,
zaps. u MS v Praze, sp. zn. B 1815
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POJISTI SE
A INVESTUJ
DO
BUDOUCNOSTI
ZEMĚ

JEDNORÁZOVÉ
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

I když vývoj trhu
nebude příznivý,
vyplatíme Vám při
pojistné události
minimálně
Vaše zaplacené
pojistné*.

KOMBINACE
POJIŠTĚNÍ
A INVESTICE
DO ŘEŠENÍ
OCHRANY KLIMATU.
MOJEINVESTICE KLIMA
Jednorázové investiční životní pojištění
• životní pojištění pro případ smrti, pro případ smrti
následkem úrazu nebo pro případ dožití
• díky 100% kapitálové ochraně* při smrti nebo dožití
se konce pojištění vyplatíme pojistné plnění, které
bude odpovídat minimálně zaplacenému pojistnému
• krátkodobý horizont investice 4 roky
Climate Action investiční strategie
• nabízí participaci na zhodnocení indexu Climate
Action Strategy Index (EUR)
• výkonnost indexu závisí na vývoji cen akcií
společností, které se aktivně zasazují o omezování
dopadů klimatické změny
• tyto společnosti působí jak na vyspělých, tak
i na rozvíjejících se trzích
• zahrnuje mechanismus, který omezuje kolísavost
investice
• mezi nejvýznamnější společnosti k 31. 12. 2021
patří Microsoft Corp, Abbot Laboratories, IQVIA
Holdings Inc, Home Depot Inc, TJX Companies INc,
UnitedHealth GRP Inc a American Express

Rizikový profil
Ani umístění investice do nejméně rizikové skupiny
neznamená investici bez rizika. Zařazení investice do
příslušné skupiny se může v čase měnit zejména na
základě vývoje ratingu emitenta podkladového aktiva.
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Nižší riziko
Potenciálně nižší výnosy
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Vyšší riziko
Potenciálně vyšší výnosy

Další důležité informace
• produkt je veden v českých korunách
• nepodstupujete měnové riziko

* V případě insolvenčního řízení z důvodu úpadku nebo hrozícího
úpadku se kapitálová ochrana nevztahuje na neschopnost emitenta
podkladového aktiva (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a. s.) splatit své závazky.

