Indexově v ázané životní pojištění s podmíněnou garancí

Smart Invest 2018

Návrh

Investiční životní pojištění

Odpovídající okénka oznaète køížkem, údaje vyplòte tiskacím písmem
Èíslo návrhu
Nová pojistná smlouva

POJISTNÍK/plátce pojistného

Souèasné zamìstnání

Pøíjmení, jméno, titul
RÈ

Dat. nar.

Stát /Místo narození

Trvalý pobyt/ulice, è.p.
Pojistník

Koresp. adr. v ÈR/ulice, è.p.
Stát. pøísl.
Daòová pøísl.

Druhá st. pøísl.
ÈR

ano

PEP

ano (jaká)

nevydává se DIÈ

/

PSÈ

Mìsto/stát

PSÈ

Mìsto

Tel. èíslo

/ DIÈ

jiná(jaká)

Dùvod neuvedení DIÈ:

ne

ne

jiná (jaká)
nepožaduje se DIÈ

Typ prùkazu totožnosti (PT) OP, CP, jiný (uvést jaký)

/ DIÈ

jiný:

Èíslo PT

Dat. platnosti PT

PT vydal orgán/stát
E-mail
Úèel pojištìní Zabezpeèení - osobní, rodiny, úvìru, klíèové osoby, investice, jiné (uvést jaké)
Zdroj placení pojistného Vlastní pøíjem, dìdictví, výhra, prodej, výnos z investování, jiné (uvést jaké)

POJIŠTÌNÁ OSOBA

Je pojištìná osoba P1 souèasnì pojistníkem?

P1

ano

Pokud ano, není nutné vyplòovat údaje
i v èasti pojištìná osoba

ne

Pøíjmení, jméno, titul

RÈ

Trvalý pobyt/ulice, è.p.

PSÈ

Mìsto/stát

Koresp. adr. v ÈR/ulice, è.p.

PSÈ

Mìsto

Tel. èíslo

Stát. pøísl.

E-mail

Tarif:

ÚDAJE o pojištìní:

SI18J

Zamìstnanecká sleva:

Doba trvání pojištìní:

Poèátek pojištìní 1. 6. 2018

Zpùsob placení pojistného:

Jednorázovì

Údaje k platbì pojistného:

Èíslo úètu pojistitele: 1071001005/5500

Konec pojištìní: 1. 6. 2025

Pojistná doba: 7 let

Jednorázové pojistné

Kè

Variabilní symbol:

POJIŠTÌNÍ pro pojištìného P1

Životní pojištìní pro pøípad smrti

(pojistné plnìní v pøípadì smrti je splatné k datu konce pojištìní)

Pojistná èástka

0,00 Kè

Euroochrana – pojištìní pro pøípad trvalých následkù úrazu poskytované zdarma, pokud pojištìnému vznikl nárok v rozsahu bodu 8
smluvních ujednání a èlánku 24 VPP pøièemž pojistná èástka je rovna nižší z èástek 2.000.000 Kè a jednorázového pojistného.

INVESTIÈNÍ SLOŽKA

Investovaná složka jednorázového pojistného (t.j. investice):

0,00 Kè

Investièní strategie je uvedená v dokumentu „Informace o investièní strategii v produktu Smart Invest 2018“,
který je nedílnou souèástí tohoto návrhu pojistné smlouvy.
UPOZORNÌNÍ: S investicí do investièní strategie je spojené i investièní riziko a dosavadní výnos není zárukou budoucích výnosù.
Kdo je Vaším ošetøujícím lékaøem?
P1
Uveïte jméno a adresu ordinace.
Obmyšlená osoba v pøípadì smrti pojištìného P1 (uveïte i podíl v % 1)
Uveïte jméno (jméno, pøíjmení a datum narození) nebo vztah k pojištìnému.
Pokud obmyšlená osoba není urèená, právo na pojistné plnìní vznikne osobì urèené v smyslu Obèanského zákoníku.
1
pokud nejsou uvedená % nebo je souèet jiný než 100 %, plnìní se rozdìlí rovným dílem mezi uvedené obmyšlené osoby.
Pojišťovací zprostøedkovatel

Èíslo/osobní èíslo

Kontakt (tel. èíslo, e-mail)

UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 12 Praha 6, Èeská republika
Infolinka: +420 488 125 125, Web: https://www.uniqa.cz, E-mail: zivot@uniqa.cz
IÈO: 492 40 480, DIÈ: CZ-699003142, zapsána u Mìstského soudu v Praze oddíl B, vložka 2012

Prohlášení pojistníka/pojištìného

m

POJIŠTÌNÝ svým podpisem potvrzuje souhlas s následujícími prohlášeními: splòuji všechny podmínky pojistitelnosti ve smyslu
smluvních ujednání a Všeobecných pojistných podmínek pro indexovì vázané životní pojištìní s podmínìnou garancí Smart Invest
2018. Souhlasím, aby pojistitel dle potøeby zjišťoval mùj zdravotní stav, jakož i další informace potøebné pro ovìøení splnìní podmínek
pro uzavøení, pokraèování pojistné smlouvy, jakož i na urèení nárokù vyplývajících z pojistné smlouvy, zplnomocòuji pojistitele k jednání
s pøíslušnými institucemi (lékaøi, nemocnice, jiná zdravotnická zaøízení apod.) a v pøípadì potøeby zbavuji tyto instituce povinnosti
zachovávat mlèenlivost.
Pojistník svým podpisem potvrzuje souhlas s následujícími prohlášeními: Tímto neodvolatelnì závaznì prohlašuji, že penìžní prostøedky
použité na platbu jednorázového pojistného u této pojistné smlouvy jsou mým vlastnictvím a uzavøení této smlouvy provádím na vlastní
úèet. V pøípadì uzavøení smlouvy na cizí úèet nebo použití prostøedkù jiné osoby se zavazuji pojistiteli pøedložit zákonem požadované
doklady, prokazující písemný souhlas této osoby. Beru na vìdomí, že jsem povinen poskytnout souèinnost a dokumenty požadované
pojistitelem za úèelem provìøení pùvodu prostøedkù použitých na placení pojistného, pokud si je pojistitel v souvislosti s plnìním svých
zákonných povinností vyžádá. Souhlasím s tím, aby pojistitel pro potøeby identifikace úèastníka obchodu podle zákona è. 253/2008 Sb.,
o nìkterých opatøeních proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti, poøídil fotokopii dokladu totožnosti, na jehož základì byla provedena
identifikace. Zavazuji se, že bez zbyteèného odkladu nahlásím jakoukoliv zmìnu zpracovávaných osobních a identifikaèních údajù. Beru
na vìdomí, že UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostøedkovatelé zpracovávají ve smyslu zák. è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, ve
znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon), mé osobní a citlivé údaje v rámci èinnosti v pojišťovnictví a èinnosti související s pojišťovací a
zajišťovací èinností podle ustanovení § 1 a § 2 zákona è. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a to po dobu
nezbytnì nutnou k zajištìní práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly
poskytnuty i ostatním subjektùm podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s
pøedáváním osobních údajù do jiných státù. Beru na vìdomí, že pojistitel je povinen v pøípadì zjištìní relevantních údajù týkajících se
mé státní èi daòové pøíslušnosti, vèetnì mého DIÈ (TIN) reportovat tyto údaje orgánùm daòové správy Èeské republiky, která je
oprávnìna v souladu s ustanovení mezivládní dohody mezi Èeskou republikou a Spojenými státy americkými, ustanoveními FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act) a zákonem è. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci pøi správì daní a o zmìnì dalších
souvisejících zákonù, a za podmínek jím stanovených, tyto dále vymìòovat s pøíslušnými orgány daòové správy zemì, ve které jsem
rezidentem pro daòové úèely, a to za úèelem stanoveným výše uvedenými pøedpisy a po dobu nezbytnì nutnou pro plnìní povinností
dle výše uvedených pøedpisù. Souèasnì se zavazuji, že v lhùtì 30 dnù od doby, kdy nastane zmìna okolností, která bude mít vliv na
status shora uvedeného daòového rezidentství nebo zapøíèiní, že uvedené informace se stanou nesprávnými èi neúplnými budu
informovat UNIQA pojišťovnu, a.s. a souèasnì UNIQA pojišťovnì, a.s. poskytnu nové èestné prohlášení, a to ve lhùtì maximálnì 90 dnù
do doby, kdy tato zmìna okolností nastala.
Pojistník a pojištìný svým podpisem potvrzuje souhlas s následujícími prohlášeními: Všem otázkám v tomto návrhu jsem porozumìl a
všechny mnou poskytnuté prohlášení - odpovìdi, osobní a ostatní údaje jsou pravdivé, aktuální a úplné a souhlasím s jejich
postoupením na zajišťovací spoleènosti. Beru na vìdomí, že pojištìní Euroochrana se vztahuje pouze na pojištìnou osobu se vstupním
vìkem maximálnì 61 let a která v dobì vzniku úrazu nepatøí mezi osoby vylouèené z pojištìní ve smyslu èl.24 VPP. Pøed podpisem
tohoto návrhu jsem byl ze strany pojistitele srozumitelnì a písemnì informován o všech údajích platných pro dané pojištìní ve smyslu §
2788 a násl. Obèanského zákoníku v platném znìní, kterými se pojištìní, sjednané podle tohoto návrhu øídí, byl jsem s jejich písemnými
provedeními podrobnì seznámen a souhlasím s nimi. Uvedená Informace o investièní strategii v produktu Smart Invest 2018, pøíloha a
podmínky tvoøí neoddìlitelné souèásti pojistné smlouvy. Potvrzuji pøevzetí: Informace o investièní strategii v produktu Smart Invest
2018, pøílohy a písemných podmínek v èase pøed podpisem návrhu nebo jejich pøevzetí elektronickou poštou. Tento produkt jsem si
zvolil po seznámení se s popisem investièní strategie, jakož i rizik spojených s investováním do podkladového aktiva. Beru na vìdomí, že
v pøípadì pøedèasného zániku podkladového aktiva ve smyslu údajù v "Informaci o investièní strategii v produktu Smart Invest 2018"
není vyplacení investované složky jednorázového pojistného na konci pojistné doby garantované. Souhlasím s pøípadnou úpravou
rozsahu pojištìní, výše pojistného, investované složky jednorázového pojistného, resp. pojistné èástky maximálnì o 1% v dùsledku
elektronického zpracování dat, aniž by tyto úpravy se mnou pojistitel projednal. Pojistka zaslána pojistníkovi s takto upraveným
rozsahem pojištìní se nepovažuje za protinávrh pojistitele. Beru na vìdomí následující skuteènosti: podmínky v písemné formì jsou k
dispozici na veøejnì dostupné internetové stránce pojistitele www.uniqa.cz, jakož i na poboèkách resp. obchodních místech pojistitele;
pojistitel používá pro sjednávaná pojištìní pojistnì technické zásady, s èímž vyjadøuji pojistitelovi svùj souhlas;
Pojistník / pojištìný svým podpisem potvrzuje pravdivost všech údajù uvedených v návrhu, potvrzuje, že pro pojištìní se rozhodl po
podrobném seznámení se s dokumentem "Informace o investièní strategii v produktu Smart Invest 2018" a žádá o uzavøení pojištìní v
rozsahu tohoto návrhu.

...............................................................
Místo, datum

.............................................

.................................................

Podpis pojistníka

Podpis pojištìné osoby P1

Pojišťovací zprostøedkovatel
Osoba oprávnìná k uzavøení návrhu, identifikaci a kontrole úèastníka obchodu.
Prohlašuji, že jsem v souladu se zákonem è. 253/2008 Sb., o nìkterých opatøeních proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti a financování
terorismu, zaznamenal a ovìøil identifikaèní údaje pojistníka z výše uvedeného prùkazu totožnosti, ovìøil shodu jeho podoby s
vyobrazením ve výše uvedeném prùkazu totožnosti a uèinil dotaz na pojistníka, zda je èi není politicky exponovanou osobou ve smyslu
zákona è.253/2008 Sb. Osoba, která provedla identifikaci, prohlašuje, že podoba identifikované osoby je shodná s vyobrazením na
prùkazu totožnosti.
Zaškrtnutím tohoto pole zprostøedkovatel prohlašuje, že v návrhu smlouvy našel údaj o státní nebo daòové pøíslušnosti k USA
(FATCA indícii)
...............................................................
Místo, datum
/B

...................................................................................................
Za pojistitele návrh pojistníka pøevzal a totožnost pojistníka ovìøil

Potvrzení o převzetí dokumentu s klíčovými informacemi (dále jen „potvrzení“) k nabídce číslo
produkt indexově vázané životní pojištění s podmíněnou garancí Smart Invest 2018

Jméno, příjmení
Datum narození
e-mail
(dále také „retailový investor“ nebo „zájemce o pojištění“)
Toto potvrzení prokazuje, že retailovému investorovi (zájemci o pojištění) byl v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu na uzavření
pojistné smlouvy zástupcem pojistitele (osobou prodávající PRIIP) poskytnutý spolu s uvedenou nabídkou (předběžnou kalkulací pojištění) také
dokument s klíčovými informacemi, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014 a Delegovaným nařízením Komise
(EU) 2017/653 a informace o možném střetu zájmů.
Retailový investor (zájemce o pojištění) svým podpisem potvrzuje souhlas s následujícím prohlášením:
1.

Potvrzuji, že pojistitel (UNIQA pojišťovna, a.s.) mě seznámil, prostřednictvím osoby prodávající investiční produkt založený na pojištění
(PRIIP), že mám právo vybrat si formu převzetí dokumentu s klíčovými informacemi (papírová forma nebo elektronická forma) a převzít tento
dokument v dostatečném časovém předstihu před mým podpisem návrhu na uzavření pojistné smlouvy.

2.

Potvrzuji, že jsem si na základě vlastního rozhodnutí zvolil vyznačenou možnost převzetí dokumentu s klíčovými informacemi*:
na papíře

elektronicky

3.

Potvrzuji, že jsem zvolenou formou převzal dokument s klíčovými informacemi Ž/KID/Smart Invest 2018. Beru na vědomí, že dokument
s klíčovými informacemi je dostupný na https://www.uniqa.cz/smartinvest2018/

4.

Potvrzuji, že jsem se v dostatečném časovém předstihu před mým podpisem návrhu na uzavření pojistné smlouvy seznámil s obsahem
dokumentu uvedeného v bodě 3.

5.

Beru na vědomí následující skutečnosti: dokument uvedený v bodě 3 je dostupný také na webové stránce pojistitele:
https://www.uniqa.cz/smartinvest2018/ Pojistitel bude v budoucnosti na uvedené webové stránce zveřejňovat také všechny revize
dokumentu; mám právo požádat o poskytnutí bezplatné papírové kopie dokumentu uvedeného v bodě 3 tohoto potvrzení.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa pojistitelem a zástupcem pojistitele
a to po dobu trvání pojistného vztahu a 5 let po jeho skončení pro účely zadokumentování a prokázání splnění povinností pojistitele poskytnout
dokument s klíčovými informacemi retailovému investorovi (dotčené osobě). Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv písemně na adresu
pojistitele odvolat. Jako dotčená osoba prohlašuji, že jsem si vědomá svých práv ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, a že mi byly poskytnuté všechny informace podle § 15 uvedeného zákona. Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté
osobní údaje jsou pravdivé a byly poskytnuté svobodně.

V....................................... dne ..............................
Podpis retailového investora (zájemce o pojištění): ........................................................
Za pojistitele potvrzení převzal (podpis osoby prodávající PRIIP): .............................................................
Jméno, příjmení: ........................................................

V....................................... dne ..............................

* Zvolenou variantu označte křížkem

UNIQA pojišťovna, a. s.; Evropská 136, 160 12 Praha 6; IČO 49240480; www.uniqa.cz

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro indexově vázané životní pojištění s podmíněnou garancí Smart Invest 2018
Pro indexovì vázané životní pojištìní s podmínìnou garancí s 6. Pojistné plnìní v pøípadì úmrtí pojištìného P1: Pojištìní
jednorázovým pojistným, sjednávané s UNIQA pojišťovnou, a.s.
negarantuje pevnì stanovenou èástku v pøípadì úmrtí
(Dále jen "pojistitel") platí pøíslušná ustanovení Obèanského
pojištìného P1 bìhem trvání pojištìní a vzniku nároku na
zákoníku (OZ), toto smluvní ujednání, Všeobecné pojistné
pojistné plnìní.
podmínky pro indexovì vázané životní pojištìní s podmínìnou
a. Pokud nenastal pøedèasný zánik podkladového aktiva
garancí Smart Invest 2018 (dále také "VPP"), Sazebník poplatkù
definovaný v "Informaci o investièní strategii v produktu
a pøehled zásad pro indexovì vázané životní pojištìní s
Smart Invest 2018", vyplatí pojistitel obmyšlené osobì
podmínìnou garancí Smart Invest 2018 (dále jen "Sazebník
pojistnou èástku pro pøípad úmrtí a aktuální hodnotu pojistné
poplatkù"), Informace o investièní strategii v produktu Smart
smlouvy k datu sjednaného konce pojištìní. (Je poskytována
Invest 2018 a uzavøena pojistná smlouva.
garance výplaty investovaných prostøedkù na konci pojištìní
podle "Informací o investièní strategii v produktu Smart
1. Uzavøení pojistné smlouvy: Pojistná smlouva je uzavøena v
Invest 2018", èást "Suma výplaty, pokud nenastane
den, kdy pojistník obdrží od pojistitele oznámení o pøijetí
Pøedèasný zánik podkladového aktiva", která je minimálnì ve
svého návrhu (pojistku) ve lhùtì 2 mìsícù od pøevzetí návrhu.
výši investované složky jednorázového pojistného (tzv.
Po uzavøení pojistné smlouvy poskytuje pojistitel plný rozsah
"podmínìna garance").
pojištìní od data zaèátku pojištìní uvedeného v pojistce.
b. Pokud nastal pøedèasný zánik podkladového aktiva
2. Výpovìï pojištìní: V souladu s ustanovením § 2805, pís.
definovaný v "Informaci o investièní strategii v produktu
a) zákona è. 89/2012 Sb. se ujednává, že pojištìní mùže
Smart Invest 2018", vyplatí pojistitel obmyšlené osobì
vypovìdìt každý z úèastníkù do dvou mìsícù po uzavøení
pojistnou èástku pro pøípad úmrtí a aktuální hodnotu pojistné
pojistné smlouvy.
smlouvy k datu sjednaného konce pojištìní. (Podle
3. Právo pojistníka odstoupit od pojistné smlouvy: V souladu s
"Informací o investièní strategii v produktu Smart Invest
ustanovením § 2808, odst. 3 zákona è. 89/2012 Sb. mùže
2018").
pojistník nejpozdìji do tøiceti dnù ode dne pøevzetí
7.
Výplata z investièní složky v pøípadì dožití se pojištìného
všeobecných a doplòkových pojistných podmínek (návrhu
P1 konce pojištìní: Pojištìní negarantuje pevnì
na uzavøení pojistné smlouvy).
stanovenou èástku v pøípadì dožití se konce pojistné doby.
4. Upozornìní pojistitele: pojistitel upozoròuje pojistníka na
a. Pokud nenastal pøedèasný zánik podkladového aktiva
nutnost podrobného seznámení se s celým dokumentem
definovaný v "Informaci o investièní strategii v
"Informace o investièní strategii v produktu Smart Invest
produktu Smart Invest 2018", je pojištìnému P1
2018", který je souèástí tohoto návrhu pøed rozhodnutím
poskytována garance výplaty investovaných prostøedkù
pojistníka investovat do investièní strategie.
na konci pojištìní a pojištìnému se vyplatí èástka
5. Investièní riziko: S investicí do investièní strategie je spojeno i
stanovena podle "Informací o investièní strategii v
investièní riziko a dosavadní výnos není zárukou budoucích
produktu Smart Invest 2018", èást "Suma výplaty,
výnosù. Pojistník plnì nese riziko spojené s investováním do
pokud nenastane Pøedèasný zánik podkladového
podkladového aktiva v investièní strategii. V pøípadì
aktiva", která je minimálnì ve výši investované složky
pøedèasného zániku podkladového aktiva definovaném v
jednorázového pojistného (tzv. "podmínìna garance").
"Informaci o investièní strategii v produktu Smart Invest
b. Pokud nastal pøedèasný zánik podkladového aktiva
2018" není vyplacení investované složky jednorázového
definovaný v "Informaci o investièní strategii v
pojistného na konci pojistné doby garantované. Pøi
produktu Smart Invest 2018", vyplatí se aktuální
investování do podkladového aktiva mùže pojistník pøijít o
hodnota pojistné smlouvy podle "Informací o investièní
celou investici nebo její èást.
strategii v produktu Smart Invest 2018".
8. Pojištìní Euroochrana: Pojištìní je poskytováno zdarma a
pouze pojištìnému, jehož vstupní vìk je maximálnì 61 let
a který v dobì vzniku úrazu nepatøí mezi osoby vylouèené
z pojištìní euroochrana ve smyslu èl. 24 VPP. Pojistnou
událostí toto pojištìní zaniká.

INFORMACE o investiční strategii v produktu Smart Invest 2018
Podkladové aktivum
Prostøedky se investují do garantovaného indexového investièního certifikátu se 100 % kapitálovou ochranou ke dni splatnosti
(certifikáty jsou dluhové cenné papíry, které ztìlesòují závazek emitenta zaplatit investorùm èástku, odvozenou podle hodnoty
podkladového aktiva, na které je certifikát emitovaný). Kromì kapitálové garance ve výši 100% ke dni splatnosti nabízí certifikát
participaci na pozitivním vývoji indexu EURO STOXX 50® a to až do výše 51%.
ISIN:

XS1810050093

Emitent:
Rating:
Agent pro výpoèty:
Kapitálová ochrana:
Mìna:

Goldman Sachs International, Londýn, Velká Británie.
A1 (Moody's) / A+ (Standard & Poor's) / A (Fitch)
Goldman Sachs International, Londýn, Velká Británie.
100 % Nominální hodnoty certifikátu k Datu splatnosti
CZK

Index:
Informace o indexu:

EURO STOXX 50® (SX5E Index)
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E

Participace na výnosu indexu: 100 % participace na pozitivním vývoji podkladového indexu až do maximální výše 51 %.
CAP:
151 % poèáteèní hodnoty indexu v Den fixace.
Den fixace:
02. 05. 2018
Uzavírací hodnota:
02. 05. 2025
Splatnost:
09. 05. 2025
Èástka k výplatì, pokud nenastane pøedèasný zánik podkladového aktiva, bude stanovena následovnì:
Pokud hodnota indexu EURO STOXX 50® k 2. 5. 2025 vzroste o 0,01-51 % bude klientovi na konci vyplacena èást investovaného
pojistného navýšená pøesnì o toto zhodnocení. Pokud vzroste hodnota indexu o více než 51 %, bude èást pojistného urèená k
investici zhodnocena o 51 %, tedy o 6,06 % p.a. (resp. 5,76 % p.a. z celého zaplaceného pojistného pøed odeètením poplatkù a
pojistného urèeného ke krytí rizika úmrtí a trvalých následkù).
V pøípadì nepøíznivého vývoje indexu je klientùm poskytována podmínìna garance na plnìní na konci pojistné doby ve výši 100
% z investice (investice = jednorázové pojistné snížené o vstupní poplatek). Pokud hodnota indexu EURO STOXX 50® bude k 2. 5.
2025 nižší než k 2. 5. 2018, dostane klient celou èást investovaného pojistného zpìt.

Hodnota pøedèasnì splaceného podkladového aktiva, pokud nastane pøedèasný zánik podkladového aktiva: bude stanovena v
závislosti na hodnotì indexu k aktuálnímu datu pøedèasné splatnosti. Výpoèet hodnoty provede agent pro výpoèty sám podle
vlastních zásad. Není zaruèen výnos ani vrácení vložených prostøedkù investorovi. V pøípadì pøedèasného zániku
podkladového aktiva (certifikátu) bude hodnota pojistné smlouvy (hodnota stanovená v závislosti na hodnotì pøedèasnì
splaceného podkladového aktiva v okamžiku pøedèasného zániku) reinvestována do Investièního programu s garantovaným
zhodnocením, beze zmìny konce pojištìní.
Investièní program s garantovaným zhodnocením je vnitøním fondem pojistitele a je krytý rezervou pojistného životních
pojištìní. Skladba finanèního umístìní je spravována pojistitelem v souladu se zákonem o pojišťovnictví. Pojistitel u tohoto
fondu garantuje rùst ceny podílové jednotky ve výši 0 %. Jedná se o minimální výši zhodnocení investice do tohoto fondu.
Pojistitel je povinen stanovit pøedpokládaný výnos pro kalendáøní rok fondu s garantovaným zhodnocením alespoò jednou za
kalendáøní rok (dále jen „oèekávaný výnos“) a to k poèátku pøíslušného kalendáøního roku. Oèekávaný výnos je použit k
výpoètu výše garantovaného kapitálu bìhem daného kalendáøního roku. Výnos stanovený pojistitelem ke konci kalendáøního
roku (dále jen „pøiznaný výnos“) je vždy nejménì roven poslednímu stanovenému oèekávanému výnosu pøed koncem
kalendáøního roku a je použit k výpoètu výše garantovaného kapitálu ke konci kalendáøního roku. Na období do 31. 12. 2018
pojistitel vyhlásil oèekávaný výnos ve výši 1,9 % p.a.

Dùležitá upozornìní:
Doporuèení - investor by nemìl investovat do certifikátu bez odborného posouzení (které uèiní buï sám èi spolu s finanèním porad
vývoje hodnoty daného certifikátu za promìnlivých podmínek urèujících hodnotu daného certifikátu a dopadù, které taková investi
bude mít na investièní portfolio potenciálního investora. V pøípadì, že vývoj indexu EURO STOXX 50® nebude pozitivní, nezíská inv
žádný výnos.
Riziko ztráty investice - pøi investování do certifikátu, mùže investor pøijít o celou investici nebo její èást.
Úvìrové (kreditní) riziko emitenta - investor nese riziko, že emitent (Goldman Sachs International) se dostane do úpadku, následkem
èehož budou jím emitované investièní nástroje významnì znehodnoceny nebo zcela bezcenné. Napøíklad v
pøípadì insolvence èi v pøípadì urèitých opatøení pro øešení krizí vydaných pøíslušným orgánem pro øešení krizí v pøípadì krize emit
V tom pøípadì má orgán pro øešení problémù rozsáhlou pravomoc pøijímat opatøení, napø. snížit nároky investorù
na nulu, ukonèit nebo pøevést certifikáty na akcie emitenta, pozastavit práva emitenta. Certifikát není vkladem a jako na takový
se na nìj nevztahuje žádný systém ochrany vkladù.
Riziko podkladového aktiva - tržní cena certifikátu mùže být negativnì ovlivnìna vývojem hodnoty indexu. V prùbìhu doby platnos
mùže cena certifikátu klesnout pod 100%, kapitálová ochrana platí pouze k datu splatnosti. U nìkterých významných
zmìn mùže být certifikát upraven nebo zrušen. Garance je podmínìna nenastáním pøedèasného zániku podkladového aktiva.
Rozhodování agenta pro výpoèty - v nìkterých pøípadech nemusí u agenta pro výpoèty v dobì rozhodování o tom, zda nastala urèi
kvalifikovaná situace, existovat závazné postupy zda standardy pro stanovení hodnot pøíslušných aktiv nebo pro jiné
rozhodnutí. Agent pro výpoèty je pak v pøíslušných pøípadech oprávnìn postupovat podle svého vlastního uvážení, nemusí
dodržovat žádné závazné postupy, standardy, ani žádné interní pøedpisy.
Kolísání úrokových sazeb - toto riziko zásadním zpùsobem ovlivní hospodáøský výsledek emitenta a s tím související úvìrové riziko
emitenta.
Právní nebo regulaèní vývoj - emitent podléhá rùzným právním pøedpisùm a ustanovením, která ovlivní jeho èinnost ve všech oblas
jeho podnikání.
Riziko likvidity - nemùže existovat garance, že se vytvoøí dostateènì likvidní sekundární trh, nebo pokud se vytvoøí, tak že bude
trvat nepøetržitì. Na nelikvidním trhu nemusí být investor schopen prodat cenné papíry za adekvátní tržní cenu.
Daòový režim - investor by si mìl být vìdom, že mùže být nucen zaplatit danì nebo jiné nároky èi poplatky v souladu s
platným právním øádem.

