Tisztelt Ügyfelünk!
Talán furcsának találja, hogy a globális pénzügyi problémák rémisztő hírei közepette a Generali új
ajánlattal keresi meg Önt, de ha beleolvas hírlevelünkbe, megérti, hogy miért pont most, miért pont
ezt, és miért éppen Önnek ajánljuk az alábbiakat...
A Generalinál most megköthető biztosítási szerződés, a Global Selection olyan átfogó megoldást
nyújt a hozzá kapcsolódó egyedi befektetési háttér, a dinamikus hozammaximalizálásra törekvő
stratégia által, ami akár a jelenlegi pénzügyi viharokhoz hasonló körülmények közepette is pozitív
eredményt hozhat. A Global Selection egy zárt jegyzésű, egyszeri díjas befektetési egységekhez
kötött életbiztosítás, mely egyetlen fix tartamú, strukturált eszközalappal rendelkezik.
Engedje meg, hogy bemutassuk a Global Selection biztosítás néhány fontosabb jellemzőjét:

Okos választás a biztos vagyonhoz!
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Dinamikus eszközallokáció! Az alapkezelő napi rendszerességgel felülvizsgálja a kockázatos
és kockázatmentes eszközök arányát, így a piac alakulásától függően időben változtatni tudja
a portfólió összetételét.
Egyedi befektetési háttér! Nem kell aggódnia a szélsőséges árfolyamingadozás miatt. A
biztosítóhoz befizetett összegek befektetése egy eszközalapba, de több, egymástól független
portfólióba történik, ezáltal a megtakarításon egyenletes teljesítmény várható. A portfólió hat
összetevője:
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Európai Állam kötvény

Árupiac: Olyan árupiaci befektetés, melyben a mezőgazdaságtól kezdve a nyersanyagokon át
az olajig minden megtalálható. A csökkenő készletek és a növekvő kereslet hosszú távon
az árak emelkedéséhez vezethet.
Infrastruktúra: Fejlesztése a bárhol világon nélkülözhetetlen a dinamikus fejlődéshez. Hosszú
távon stabil, kiegyensúlyozott eredmény lehetőségét rejti.
Next 11: A Next 11 országoknak (pl. Egyiptom, Vietnam, Mexikó, Törökország) a
legesélyesebbek arra, hogy az elkövetkezendő évtizedekben a világ vezető 20
gazdaságához tartozzanak. Ennek a gyors növekedésnek Ön is haszonélvezője lehet.

Klímaváltozás: Olyan cégek részvényeibe fektethet, amelyek a klímaváltozás hatásainak
megelőzésére törekednek, többek közt bioüzemanyag gyártásával, a szélenergia vagy a
napenergia hasznosításával foglalkoznak. Kiváló növekedési potenciállal a jövő egyik
meghatározó iparága lehet.
Hedge Fundok: Céljuk a minél magasabb, abszolút hozam elérése. Kockázatmegosztás
szempontjából kedvező, akár egy részvénypiaci esésből is profitálhat. Függetlenség a
tradicionális befektetési lehetőségektől.
Európai államkötvények: Mi a biztonságot is szem előtt tartjuk, hogy az Ön pénze a lehető
legjobb helyen legyen. A kötvény világszerte a legbiztonságosabb befektetési formák
egyike.
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50%-al megnövelt befizetés! Kedvező piaci körülmények között 50%-al lesz megnövelve a
befizetése, így a pénze másfélszerese termelhet Önnek hozamot.
Biztonságos tartam! A rövid távú bizonytalanság helyett a 10 éves tartam, a hosszabb táv
befektetési biztonságát nyújtja. Így nagyobb biztonsággal kerülhetők el a napjainkban is
tapasztalható rövid távú pénzügyi veszteségek.
A legmagasabb értéket fizetjük ki! Lejáratkor, az alábbi három érték közül a legmagasabbat
fizeti ki a biztosító:
o
az 1 Ft-os kezdőárfolyamot (tőkevédelem1),
o
a futamidő alatt elért legmagasabb árfolyam 80%-át,
o
a 2018. december 31-én érvényes árfolyamot.
Díjmentes balesetbiztosítási védelem! A szerződés aktuális értékén felül 500 000Ft biztosítási
összeget fizetünk ki hozzátartozójának baleseti elhalálozás esetén.
Alacsony költségek! A szolgáltatásokért mindössze az aktuális érték évi 1,7%-át számítjuk
fel.
Ha Ön a 10 évre szóló szerződést a lejárat végéig megtartja, a hatályos jogszabályok szerint,
a szolgáltatás kamatadó-mentes és személyi jövedelemadó kedvezmény is igénybe vehető.

A Global Selection egy kitűnő választás, ha szakértő társak segítségével a legjobb döntést szeretné
meghozni a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások világában. Ha felkeltettük érdeklődését
forduljon hozzánk bizalommal!
Üdvözlettel:
Generali-Providencia Zrt.

Pénzét biztonságban tudhatja az oroszlán szárnyai alatt!
Jelen hirdetés a Generali-Providencia Zrt. részéről nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. További
információért keresse Tanácsadóját, hívja az Generali TeleCenter: 06 40 200 250 –es számon, vagy látogasson el honlapunkra,
a www.generali.hu címre.

1

A tartam végére a jegyzési időszak alatt befizetett, 2008. december 22-ig kamatokkal növelt tőkének a tartam alatt levont
kezdeti költséggel csökkentett részére!

