Preudarna
naložba

Ne spreglejte!
Znižani vstopni stroški
v vpisnem obdobju
od 15. julija 2021
do 30. septembra 2021.

Enkratno naložbeno
življenjsko zavarovanje
z delnim jamstvom.

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje z delnim jamstvom Preudarna naložba
je oblika naložbenega življenjskega zavarovanja s plačilom premije
v enkratnem znesku, ki združuje:
• varčevanje v skladih,
• življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno
vsoto,
• dodatno kritje za primer nezgodne smrti.
Namenjeno je vsem osebam od dopolnjenega 14. do dopolnjenega 80. leta starosti. Minimalna premija, ki se plača ob sklenitvi
zavarovanja, znaša 2.000 EUR, med trajanjem zavarovanja, v času
posameznega vpisnega obdobja, so možna dodatna enkratna
vplačila v višini najmanj 500 EUR.

Prednosti
• ohranitev vrednosti prihrankov
• 70-odstotna garancija na vsa vplačana sredstva
po 10-ih letih trajanja zavarovanja
• ugodna davčna obravnava
• zavarovanje za primer smrti

O naložbi
Vplačana enkratna premija, zmanjšana za vstopne stroške, se veže
na vrednost enote premoženja (VEP) dveh skladov v naslednjem
razmerju:
• 50 % na VEP Sklada z zajamčenim donosom TZD8
Letna donosnost sklada je zajamčena v višini 0,20 %.
• 50 % na VEP sklada Triglav Renta
Sklad uravnoteženo razporeja sredstva med delnice in obveznice. To omogoča nižjo nihajnost sklada. Sklad je z naložbami
globalno razpršen s čimer se še dodatno znižujejo tveganja. Delniški del portfelja je razpršen med največja svetovna podjetja,
kar skladu daje potencial dolgoročne rasti. Obvezniški del portfelja pa je osredotočen predvsem na evropske državne in podjetniške obveznice, kar skladu daje varnost in znižuje nihajnost.
www.triglavskladi.si/triglav-renta.

Izberite Preudarno naložbo
Zavarovanje lahko sklenete v vseh poslovalnicah Nove KBM. Seznam poslovalnic: www.nkbm.si/poslovalnice-in-bankomati. Informacije so vam na voljo
tudi na telefonski številki kontaktnega centra Nove KBM 080 17 70.
Več informacij in brošura s predstavitvijo produkta: www.triglav.si

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: Zavarovalnica Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 73.701.391,79
EUR, matična številka: 5063345000. Zavarovanje tržijo poslovne enote Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna zastopnica ter v zvezi z zavarovanjem
nima obveznosti ali jamstev. Za izplačilo zavarovalne vsote, vrednosti premoženja na naložbenem računu oz. odkupne vrednosti police je skladno z zavarovalnimi pogoji odgovorna Zavarovalnica Triglav, d.d.
Dokument s ključnimi informacijami o produktu je na voljo v poslovalnicah Nove KBM d.d. oziroma je objavljen na spletni strani zavarovalnice www.triglav.si. Informacije o skladih so zavarovalcu dostopne
v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje«. Prospekti skladov in vrednost enote premoženja (VEP) skladov ter »Ključni podatki za vlagatelje« so dostopni na spletni strani družbe za upravljanje Triglav
Skladi, d.o.o., Ljubljana, www.triglavskladi.si oziroma na spletni strani zavarovalnice www.triglav.si.

