Higgy abban, hogy

változó időkhöz

RUGALMAS
befektetés il lik.
Céljaink lehetnek mások, de egy dologban biztosan
megegyeznek: minden nap tennünk kell a megvalósításukért.
Ebben támogatjuk Önt Life Planet x1 életbiztosításunkkal.

A Life Planet x1 tőkegyűjtésre tervezett
befektetési egységekhez kötött egyszeri
díjas életbiztosítás,
változatos befektetési
lehetőségekkel.

Változatos befektetési lehetőségek


széles eszközalap-választék
kockázatvállalási hajlandóságának leginkább megfelelő
befektetési portfolió
 online befektetéskezelő felület


Tipp

Megtakarítását forintban helyezheti el
az eszközalapokban, míg eseti befizetéseket
forintban és euróban is teljesíthet.

Egyszerű megoldások bonyolult helyzetekre
Menedzselt eszközalapjaink kényelmes megoldást, és szakembereink által aktívan kezelt befektetéseket kínálnak, melyek között megtalálhatja a saját kockázatvállalási hajlandóságának és megtakarítási időhorizontjának legmegfelelőbbet.

Építse fel Ön saját befektetési portfolióját!
Eszközalapjaink közül többet is kiválaszthat, így kialakíthatja
magának az elképzeléseihez legjobban illő összetételt.
Tartam alatt lehetősége van az eszközalapok közötti vagyonátcsoportosításra.

Speciális alapok speciális igényekre
Tematikus alapok: új technológiák, arany.
Abszolút hozamú alapok: szakértőink által összeállított
ígéretes alapok, melyeket a stabil pozitív megtérülés
érdekében vagyonkezelőink aktívan menedzselnek.

Hosszútávú termékek tervezéshez
Céldátumokhoz kötött alapjaink hatékony megoldást
jelentenek a konkrét terveire való felkészülésben.
Az eszközök kockázatossága a céldátum lejáratához közeledve fokozatosan csökken, így a megtermelt hozam is
nagyobb biztonságba kerül.

Mit nyújt Önnek
a Life Planet x1 életbiztosítás?
Szolgáltatás – anyagi segítség a biztosított
halála esetén
 500 000 Ft értékű többletszolgáltatás a biztosított
baleseti halála esetén.
Tartam – céljaihoz igazodóan
 határozott tartamra, vagy
 élethosszig szóló tartamra köthetô
Extra szolgáltatások – díjmentesen
 online befektetés-kezelő – hogy bármikor, bárhonnan
egyszerűen átcsoportosíthassa befektetéseit
 www.trendkoveto.hu – naprakész információk
a befektetési trendekről

Nálunk jó helyen van a befektetése!
A MoneyMoon független pénzügyi tanácsadó cég
2010-ben rendezte meg először a MoneyMoon Awards-ot.
A megmérettetésen a legjobban teljesítő unit-linked
eszközalapokat tüntetik ki különböző kritériumok alapján.
Az UNIQA Biztosító 2016-ban másodszor érdemelte ki
a MoneyMoon Awards Év biztosítója díjat kiváló eszközalap teljesítményével.

den évben
2010 óta min
!
az UNIQA-nak
a legtöbb díj

Higgy abban,
hogy a jövő MA
kezdődik.
Életbiztosítás

Tipp

Life Planet ×1

Life Planet x1 életbiztosításának díját
a tartam alatt bármikor kiegészítheti rendkívüli
(eseti) díjfizetéssel.
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