Strefa Inwestycji Premium
Prezentacja dla Klientów

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Strefa Inwestycji Premium – kluczowe informacje o produkcie

UBEZPIECZYCIEL

UBEZPIECZAJĄCY

AGENT UBEZPIECZENIOWY

OFERTA FUNDUSZY

Klient Banku Pekao S.A.

UBEZPIECZONY
Ubezpieczający lub dowolnie wskazana przez
Ubezpieczającego osoba, która ukończyła 18
rok życia oraz wyraziła zgodę na zawarcie
Umowy ubezpieczenia na jej rzecz
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Do wyboru kilkadziesiąt ubezpieczeniowych
funduszy kapitałowych opartych o krajowe
i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz
portfele modelowe
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Produkt bezterminowy ze
składką jednorazową z
możliwością dokonywania
dodatkowych wpłat

 Produkt dedykowany jest
wyłącznie dla Klientów Banku
Pekao S.A.

 Umowa ubezpieczenia
zawierana jest na czas
nieokreślony.

 Umowa może być zawarta
przez osobę, która
ukończyła 18 rok życia na
rzecz osoby, która ukończyła
18 rok życia pod warunkiem
uzyskania zgody tej osoby.

 W trakcie trwania umowy Klient
może dokonywać wypłat
częściowych.
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Możliwość inwestowania
środków w dowolnie
wybrane fundusze
różnych TFI

 Do dyspozycji Klienta jest 26
ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych (UFK), o różnej
strategii, potencjale zysku,
poziomie ryzyka, rodzaju i rejonie
geograficznym inwestycji.

 UFK inwestują 100% swoich
aktywów w jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez różnych
zarządzających.

 Dodatkowo do dyspozycji Klient
ma 3 portfele modelowe
inwestujące w zagraniczne
fundusze inwestycyjne dobierane
przez zarządzających Allianz TFI.

Strategia inwestycyjna
dowolnie kształtowana
przez Klienta

 W ramach ubezpieczenia Klient
może wybrać jeden lub grupę UFK,
w które będą inwestowane jego
środki.

 W trakcie trwania okresu
ubezpieczenia Klient może bez
dodatkowych opłat dokonywać
konwersji (przenosić środki) między
funduszami, w tym funduszami
różnych TFI.

 W trakcie trwania okresu
ubezpieczenia Klient może
dokonywać dopłaty na dowolnie
wskazane UFK, w tym inne niż
wybrane w momencie zawierania
Umowy ubezpieczenia.
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Minimalna składka
podstawowa (pierwsza
wpłata): 10 000 PLN
Minimalna składka
doraźna (dopłata): 500
PLN

 Minimalna wartość pierwszej
wpłaty (składki podstawowej)
wynosi 10 000 PLN. Składka
podstawowa jest wpłacana
jednorazowo na rachunek
podstawowy przy zawarciu
Umowy ubezpieczenia. Nie
ma możliwości dopłat na
rachunek podstawowy.
 Minimalna wartość dopłaty
(składki doraźnej) wynosi 500
PLN i jest wpłacana na
rachunek swobodnego
dostępu w dowolnym
momencie, przy czym do
każdego funduszu można
minimalnie dopłacić 50 PLN
(10% wpłaty).
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Ochrona
ubezpieczeniowa
oraz dodatkowe
korzyści prawnopodatkowe

 Ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje dwa ryzyka, tj.
śmierć oraz śmierć w wyniku
nieszczęśliwego wypadku.

 Brak podatku od spadku i
darowizn w przypadku
śmierci Ubezpieczonego.
 75% świadczenia
ubezpieczeniowego
zwolnione jest z
postępowania komorniczego
w postępowaniu cywilnym.

E-serwis – zdalna
kontrola inwestycji

 Dostęp do swoich
funduszy (rachunków) za
pośrednictwem systemu
e-serwis, przy pomocy
którego można sprawdzić
wartość zgromadzonych
środków oraz złożyć
zlecenie konwersji
(przeniesienia środków)
oraz zmiany alokacji
składki.

Strefa Inwestycji Premium – charakterystyka produktu

RACHUNEK
PODSTAWOWY

RACHUNEK
SWOBODNEGO DOSTĘPU

_______________________________

________________________________

otwierany na początku umowy
ubezpieczenia

otwierany na początku umowy
ubezpieczenia

rachunek, na którym ewidencjonowane
są jednostki nabyte ze składki
podstawowej (pierwsza wpłata)

rachunek, na którym ewidencjonowane
są jednostki nabyte ze składek
doraźnych (dopłat)

na ten rachunek nie wpływają
dodatkowe wpłaty (kolejne składki)

na ten rachunek wpływają dodatkowe
wpłaty (kolejne składki)

Składka podstawowa płatna
jednorazowo. Wpłata warunkuje
rozpoczęcie okresu odpowiedzialności
Ubezpieczyciela.

Składki doraźne płatne w dowolnym
momencie trwania ubezpieczenia

min. 500 PLN
min. 10 000 PLN
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RACHUNEK PODSTAWOWY

RACHUNEK SWOBODNEGO DOSTĘPU

Bezpłatne przenoszenie środków pomiędzy
funduszami (w dowolnym momencie w ramach
rachunku)

Bezpłatne przenoszenie środków pomiędzy
funduszami (w dowolnym momencie w ramach
rachunku)

Wykup częściowy - brak limitu wypłaty, z
zastrzeżeniem, że po dokonaniu wykupu częściowego
na rachunku musi pozostać
min. 10 000 PLN, brak opłat za wykup

Zmiana alokacji składki (możliwość wskazania
innego/innych UFK) dla kolejnych składek
wpłacanych na rachunek w dowolnym momencie
trwania ubezpieczenia

Wykup całkowity - dotyczy odkupienia jednostek
funduszy z dwóch rachunków: podstawowego i
swobodnego dostępu oraz powoduje rozwiązanie
Umowy ubezpieczenia, brak opłat za wykup

Wykup częściowy (brak limitu wypłaty, możliwość
umorzenia wszystkich jednostek w ramach rachunku,
brak opłat za wykup)

Wartość składki wpłaconej na rachunek podstawowy
stanowi podstawę do wyznaczenia sumy ubezpieczenia
z tytułu ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwego
wypadku (25% wpłaty, nie więcej niż 300 tys. PLN)

Wykup całkowity - dotyczy odkupienia jednostek
funduszy z dwóch rachunków: podstawowego i
swobodnego dostępu oraz powoduje rozwiązanie
Umowy ubezpieczenia, brak opłat za wykup

UBEZPIECZENIE
Suma i zakres ubezpieczenia wskazane zostały w następnym slajdzie.

- różnice
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Dwa ryzyka ubezpieczeniowe:
1. Śmierć:
I. Dla osób, które nie ukończyły 70 roku życia w momencie wystąpienia zgonu:
Suma ubezpieczenia: Wyższa z poniższych wartości powiększona o 2 000 PLN:
1. wartość wpłaconych składek (pomniejszona o wykupy częściowe), czyli wartość
wpłaconych środków (pomniejszona o odkupienia)
2. wartość rachunku (czyli bieżąca wartość inwestycji)
UWAGA: Uposażony otrzyma 2000 PLN + nie mniej niż Ubezpieczający wpłacił na oba
rachunki (minus dokonane wykupy częściowe, o ile takie miały miejsce)
II. Dla osób, które ukończyły 70 rok życia w momencie wystąpienia zgonu:
Suma ubezpieczenia: Poniższa wartość powiększona o 2 000 PLN:
wartość rachunku (czyli bieżąca wartość inwestycji)

Opłata
za ochronę
ubezpieczeniową:
Kalkulowana
na podstawie
stawek za ryzyko
(dostępnych w
Tabeli opłat
i limitów),
pomnożonych
przez sumę
na ryzyku (czyli
2000 PLN +
ewentualna strata
na którymś z
rachunków)

UWAGA: Uposażony otrzyma 2000 PLN + bieżącą wartość środków ulokowanych w UFK

2. Śmierć w skutek wypadku:
Bez względu na wiek:
Suma ubezpieczenia: 25% kwoty wpłaconej składki podstawowej, jednak nie więcej niż 300 000
PLN.
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Opłata
za ochronę
ubezpieczeniową:
1 PLN rocznie
za każdy 1000
PLN sumy
ubezpieczenia

Strefa Inwestycji Premium – dostępne fundusze
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Nazwa funduszu inwestycyjnego, w który inwestuje UFK

Nazwa TFI

Wewnętrzna opłata za
zarządzanie funduszem
inwestycyjnym liczona od
wartości aktywów brutto

Rynku pieniężnego (PLN)
1

Allianz Pieniężny

Allianz Pieniężny (Allianz FIO)

TFI Allianz Polska

1,20%

2

Allianz Pioneer Gotówkowy

Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO)

Pioneer Pekao TFI

1,00%

Obligacyjne (PLN)
3

Allianz Obligacji Plus

Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)

TFI Allianz Polska

2,00%

4

Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO)

ING TFI

2,00%

5

Allianz Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2

Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO)

Pioneer Pekao TFI

2,25%

6

Allianz UniObligacje Aktywny

UniObligacje Aktywny

Union Investment TFI

4,00%

Mieszane (PLN)
7

Allianz Aktywnej Alokacji

Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)

TFI Allianz Polska

4,00%

8

Allianz Pioneer Strategii Globalnej

Pioneer Strategii Globalnej

Pioneer Pekao TFI

2,50%

Akcyjne (PLN)
9

Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO)

ING TFI

2,50%

10

Allianz NN Średnich i Małych Spółek

NN Średnich i Małych Spółek

ING TFI

3,50%

11

Allianz NN Japonia

NN (L) Japonia (NN SFIO)

ING TFI

2,50%

12

Allianz Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja

Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja (Pioneer FIO)

Pioneer Pekao TFI

3,60%

13

Allianz UniAkcje Dywidendowy

UniAkcje Dywidendowy

Union Investment TFI

4,00%

14

Allianz UniAkcje Wzrostu

UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO)

Union Investment TFI

4,00%

Sektorowe i alternatywnego inwestowania (PLN)
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15

Allianz Pioneer Surowców i Energii

Pioneer Surowców i Energii (Fundusze Globalne SFIO)

Pioneer Pekao TFI

2,20%

16

Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu

Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu

Pioneer Pekao TFI

2,50%

17

Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji

NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO)

ING TFI

1,50%
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Nazwa funduszu inwestycyjnego, w który inwestuje UFK

Nazwa spółki zarządzającej
Zagranicznym funduszem
inwestycyjnym

Wewnętrzna
opłata za
zarządzanie
funduszem
inwestycyjnym
liczona od
wartości
aktywów brutto

FTIF – Templeton Global Total Return Fund PLN Hedged

Franklin Templeton Investment
Funds

0,75%

Dłużne (PLN)
18

Allianz Templeton Global Total Return
Fund (PLN Hedged)

Akcyjne (PLN)
19

Allianz Templeton Latin America Fund

Templeton Latin America Fund – N (acc) PLN-Hedged

Franklin Templeton Investment
Funds

1,40%

20

Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund
(PLN Hedged)

FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund PLN Hedged

Franklin Templeton Investment
Funds

1,00%

21

Allianz JPM Emerging Markets
Opportunities Fund (PLN)

JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities C (acc) – PLN

JPMorgan ASSET
MANAGEMENT (EUROPE)
S.à r.l.

1,50%

22

Allianz Schroder Asian Opportunities
(PLN Hedged)

Schroder ISF Asian Opportunities
(PLN Hedged)

Schroder Investment
Management (Luxembourg)
S.A.

1,50%

23

Allianz Schroder Frontier Markets Equity
(PLN Hedged)

Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)

Schroder Investment
Management (Luxembourg)
S.A.

1,50%

24

Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN
Hedged)

Schroder International Selection Fund EURO Equity PLN Hedged

Schroder Investment
Management (Luxembourg)
S.A.

1,50%

FTIF – Franklin Global Fundamental Strategies Fund PLN Hedged

Franklin Templeton Investment
Funds

1,00%

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth PLN
Hedged

Schroder Investment
Management (Luxembourg)
S.A.

1,50%

Mieszane (PLN)
25

Allianz Franklin Global Fundamental
Strategies Fund (PLN Hedged)

Alternatywne (PLN)
26

8

Allianz Schroder Global Diversified
Growth Fund (PLN Hedged)

Strefa Inwestycji Premium – charakterystyka portfeli modelowych


GOTOWE ROZWIĄZANIA – portfele modelowe to gotowe rozwiązania inwestycje, w ramach których zarządzający z
Allianz TFI starannie dobierają fundusze inwestycyjne spośród 5 zagranicznych podmiotów zarządzających, kierując się
niżej wskazanymi kryteriami dywersyfikacji:



Ocena obiektywna (60%):



Ocena subiektywna (40%): - doświadczenie zespołu zarządzającego,

- ranking stóp zwrotu za 3 lata,1 rok,3M,1M z odpowiednimi wagami,
- ranking zgodnie ze wskaźnikami Treynora i Sharpe’a (miary efektywności w zarządzaniu).

- styl zarządzania,
- stabilność zespołu, instytucji, wyników.

Portfele modelowe to przede wszystkim
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DYWERSYFIKACJA FUNDUSZY- dostęp do wielu starannie wyselekcjonowanych funduszy akcyjnych i dłużnych (31
zagranicznych funduszy inwestycyjnych);



PROFESJONALIZM - wybór funduszy dokonywany na podstawie rzetelnej analizy z uwzględnieniem m. in. osiągniętych
stóp zwrotu, podejmowanego ryzyka inwestycyjnego, kwalifikacji zarządzających, stabilności instytucji finansowej;



DYWERSYFIKACJA PORTFELA - nie więcej niż 2 fundusze danej klasy aktywów jednego TFI mogą się znaleźć w
składzie danego portfela;



WYTYCZNE KOMITETU INWESTYCYJNEGO - zaangażowanie w fundusze akcji pod ścisłą kontrolą Komitetu
Inwestycyjnego TFI Allianz (minimalizacja ryzyka inwestycji).

Strefa Inwestycji Premium – charakterystyka portfeli modelowych
Limity
inwestycyjne
UFK Obligacji
Zagranicznych

UFK Akcji Rynków
Rozwiniętych

UFK Akcji Rynków
Wschodzących

Fundusze dłużne

80-100%

0%

0%

Fundusze akcyjne

0%

80-100%

80-100%

0-20%

Depozyty bankowe

Zagraniczne
podmioty
zarządzające w
ramach portfeli
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JPMorgan ASSET
MANAGEMENT (EUROPE) S.à r.l

Franklin Templeton
Investment Fund

Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.

Fidelity Worldwide
Investment

Allianz Global
Investors

Strefa Inwestycji Premium – opłaty
Opłaty:


Opłata wstępna (pobierana od kwoty składki podstawowej i doraźnej)

max. 2,50%



Opłata administracyjna

1,4% (rocznie)



Opłata za wykup częściowy lub całkowity

brak



Opłata za zmianę alokacji składki (konwersję)

brak



Opłata za przeniesienie środków (konwersję) pomiędzy dostępnymi funduszami

brak



Opłata za ochronę ubezpieczeniową z tytułu śmierci NNW

0,1% * Suma ubezpieczenia



Opłata za ochronę ubezpieczeniową z tytułu śmierci

Suma na ryzyku x stawka
wskazana w TOiL



Opłata za zarządzanie na poziomie funduszy inwestycyjnych, w które inwestują UFK:

Wysokość opłaty za
zarządzanie dla danego
funduszu wskazana

została na poprzednich
slajdach (slajd 7 i 8) oraz
w Karcie Produktu Strefa
Inwestycji Premium
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Strefa Inwestycji Premium – korzyści prawno-podatkowe
BRAK PODATKU OD ZYSKÓW
KAPITAŁOWYCH PRZY PRZENOSZENIU
ŚRODKÓW POMIĘDZY FUNDUSZAMI
RÓŻNYCH TFI

Pieniądze Klienta cały czas pracują do momentu
ich wypłaty (dopiero wtedy pobierany jest
skumulowany podatek) .
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ODROCZENIE PODATKU OD ZYSKÓW
KAPITAŁOWYCH
W przypadku wykupów częściowych podatek jest płacony dopiero,
gdy suma wykupów częściowych przekroczy wpłaconą składkę.
Przykład:
 Wpłata: 50 000 zł
 Wartość rachunku przed I wykupem częściowym: 51 000 zł
 Pierwszy wykup częściowy: 30 000 zł (brak obowiązku zapłaty
podatku od zysku 1000 zł)
 Wartość rachunku po pierwszym wykupie częściowym, ale dzień przed
kolejnym wykupem – brak pobrania podatku): 22 000 zł
 Wartość kolejnego wykupu: 22 000 zł
Skumulowany podatek jest wówczas płacony od zysku wynoszącego
2 000 zł.

ZWOLNIENIE Z EGZEKUKUCJI
SĄDOWEJ

BRAK PODATKU OD SPADKU
I DAROWIZN

Zwolnienie 75 % świadczenia ubezpieczeniowego z
tytułu zgonu z zajęcia w ramach postępowania
egzekucyjnego (ograniczenie to nie dotyczy egzekucji
mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu
alimentów) – zwolnienie nie dotyczy wykupów
częściowych i całkowitych.

Przekazanie majątku poza trybem ustawowego
dziedziczenia – szybki dostęp Uposażonego do
zgromadzonych środków (jeśli został on wskazany).

Strefa Inwestycji Premium – ryzyka związane z ubezpieczeniem
Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszy, rozumianego jako zysk
z inwestycji. Ubezpieczenie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków w wyniku spadku
wartości Jednostek Funduszy między innymi z powodu:
 ryzyka rynkowego – związanego ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego oraz ogólnej koniunktury na
rynkach finansowych,
 ryzyka płynności inwestycji – wynikającego z braku możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego w krótkim czasie bez
znacznego wpływu na jego cenę, lub poniesienia straty
 ryzyka stopy procentowej – oznaczającego możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do
zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych instrumentów finansowych, a tym samym także zmniejszenia się wartości całego
portfela inwestycyjnego funduszu,
 ryzyka kredytowego – związanego z możliwością utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych
zobowiązań (w tym ryzyko Skarbu Państwa),
 ryzyka walutowego – oznaczającego możliwość zmiany wysokości kursów walutowych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na
wielkość inwestycji denominowanych w walutach obcych,
 ryzyka inflacji – oznaczającego możliwość, że realna stopa zwrotu z inwestycji będzie niższa od stopy nominalnej,
 ryzyka rozliczeniowego – oznaczającego możliwość poniesienia straty z tytułu nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia
transakcji dotyczących składników portfela inwestycyjnego Funduszu,
 ryzyka związanego z możliwością zawieszenia umarzania Jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych przez
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 ryzyka związanego z możliwością zawieszenia podawania do publicznej wiadomości wyceny wartości Jednostki Funduszu,
 ryzyka związanego z koncentracją aktywów Funduszu.
Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk oraz ich pełna lista znajdują się w Regulaminach

UWAGA:
Charakter produktu i struktura jego opłat mogą spowodować, że inwestycja w fundusze inwestujące głównie w aktywa
powiązane z rynkiem instrumentów pieniężnych oraz skarbowych obarczona będzie większym ryzykiem nieefektywności niż
inwestycja w inne fundusze. W związku z tym, produkt przeznaczony jest przede wszystkim dla Klientów chcących
inwestować w aktywa o wyższym potencjale zysku i akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego rozumianego
jako możliwość utraty części lub całości wpłaconego kapitału oraz zakładających kilkuletni horyzont inwestycyjny.
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Strefa Inwestycji Premium – informacja prawna
Wszelkie informacje przedstawione w tej prezentacji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią
jakiejkolwiek oferty, rekomendacji ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia
do zawarcia umowy ubezpieczenia, czy też wyboru którykolwiek z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
utworzonych przez TU Allianz Życie Polska S.A. W szczególności informacje zawarte w tej prezentacji nie
stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, nie są również usługą
doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. TU Allianz Życie
Polska S.A. zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy prezentacji w każdym czasie i bez uprzedzenia.
Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej prezentacji, w szczególności
podejmowania na tej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie odbiorca prezentacji.
Oferowany produkt ubezpieczeniowy stanowi formę lokowania środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
(„UFK”) zarządzane przez TU Allianz Życie Polska S.A. Jednostki uczestnictwa UFK nie są depozytem
bankowym. Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez TU Allianz Życie Polska S.A. Inwestycje
w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego
kapitału. Prezentowane wyniki UFK nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych
jednostek uczestnictwa UFK może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Dochód
z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wartość wykupu może być niższa niż
wpłacona składka.
Szczegóły oferty znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia, Regulaminie Ubezpieczeniowych
Funduszy Kapitałowych, Regulaminie Portfeli Modelowych oraz Tabeli Opłat i Limitów (TOiL).

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Kartą Produktu - należy zwrócić uwagę na
zawarte w niej podstawowe informacje o ubezpieczeniu: zasady inwestycji, świadczenia, opłaty i ryzyka
związane z inwestowaniem w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w tym w szczególności na
zaprezentowane w jej treści Scenariusze.
14

