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Záradék
a Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú
Befektetési Életbiztosítás
Különös Feltételeinek
módosításáról
A Különös Feltételek 2. számú mellékletének 2. pontja (Az
eszközalapokra vonatkozó sajátos szabályok) az alábbiakkal egészül
ki:
A Pannónia Kikötő Nyugdíjcélú Befektetési Életbiztosítás mellé választható eszközalapokból
kialakított választható portfóliók, azok összetétele, valamint a portfóliókra vonatkozó
szabályok.
Eszközalap

Modellportfólió

Konzervatív

Euró Alapú Likviditási Eszközalap
Euró Alapú Nemzetközi Kötvény Eszközalap
Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap
Euró Alapú Pannónia Aktív Vegyes Eszközalap
Euró Alapú Abszolút Hozam Eszközalap
Euró Alapú Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap
Euró Alapú Kínai Részvény Eszközalap
Euró Alapú Indiai Részvény Eszközalap
Euró Alapú Warren Buffett Részvény Eszközalap
Összesen:

25%
25%
20%
30%

100%

Kiegyensúlyozott

Dinamikus

20%
10%
10%
25%
15%
10%
5%
5%
100%

10%
10%
25%
25%
10%
10%
10%
100%

Konzervatív befektetési portfólió
A portfólióban döntően nagyon biztonságosnak ítélt papírok: bankbetétek, állami- és vállalati kötvények,
valamint diszkontkincstárjegyek találhatóak, melyek stabil, kiegyensúlyozott hozammal kecsegtetnek már
rövidebb időtávon is. A portfólió ideális választás azok számára, akik megtakarításaik megválasztásánál
elsődlegesen a biztonságot tekintik fő szempontnak. A konzervatív befektetési portfóliót választó ügyfelek
alacsonyabb kockázat mellett mérsékeltebb, de várhatóan egyenletesebb hozamot érhetnek el
megtakarításaikon.
Kiegyensúlyozott befektetési portfólió
A portfólió közel azonos arányban tartalmaz biztonságosnak és kockázatosabbnak ítélt eszközöket. A
portfólió ideális választás azoknak, akik hajlandóak a konzervatív befektetési portfólió kockázatánál
nagyobb kockázat vállalásra: a hosszú távon magasabb hozam reményében szeretnének részvényeket
vásárolni, ugyanakkor megtakarításaik egy részét biztonságosnak ítélt papírokba kívánják befektetni.
Dinamikus befektetési portfólió
A portfólióban döntően a fejlődő világ és egy amerikai mamutvállalat (Berkshire Hathaway) részvényei
találhatók. A dinamikus befektetési portfólió azoknak a hosszútávon gondolkodó ügyfeleknek ajánlható, akik az
átlagosnál magasabb hozam reményében hajlandóak nagyobb kockázatot vállalni és nem riadnak vissza esetleges
átmeneti veszteségek elszenvedésétől sem.
A biztosító a befektetési egységek hozamának növelése és a piaci helyzethez történő
alkalmazkodás érdekében fenntartja magának a jogot a mintaportfólió egyoldalú
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megváltoztatására. A módosítás változatlanul hagyja a mintaportfólió kockázati szintjeit (konzervatív,
kiegyensúlyozott, dinamikus), csak azok belső összetételét alakítja. A módosításról és az ajánlott
mintaportfólióban szereplő díjmegosztási arányokról a biztosító a webhelyén (www.cigpannonia.hu) nyújt
tájékoztatást.
A szerződő írásbeli nyilatkozatával kérheti rendszeres és eseti díjainak az aktuális mintaportfólió
összetételével egyező átirányítását, melyet a beérkezést követő munkanapon hajt végre a biztosító. Ez a
díjátirányítás csak a következő díjbefizetéstől lép életbe, a meglévő befektetési egységeket nem érinti.
A díjátirányításra vonatkozó részletes szabályokat a Különös Feltételek 18) pontja tartalmazza.
A Pannónia Navigátor szolgáltatás aktiválása esetén a választott mintaportfólió összetétele az eredeti
összetételhez képest módosulhat a Különös Feltételek 5. számú mellékletében leírt védett alapba helyezés
következtében. Az összetétel módosítást követően befizetett díjak továbbra is a szerződő rendelkezései
szerinti eszközalapokba kerülnek. A befektetési egységek mintaportfólióban meghatározott arányának
módosulását a befektetési egységek árfolyamának különböző mértékű időbeni változása is okozhatja.
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