Nyilatkozat
Nyomtatványkód:

CIMAX-NAV

MAXX Befektetési Egységekhez Kötött Nyugdíjbiztosításhoz
és a főbiztosítás mellé köthető Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosításhoz kapcsolható
Pannónia Navigátor szolgáltatás igénybevételéről

Ajánlatszám:

A Pannónia Navigátor szolgáltatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. árfolyamfigyelési és portfóliókezelési szolgáltatása, mely a MAXX
Befektetési Egységekhez Kötött Nyugdíjbiztosítás, valamint a Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítás mellé külön költség megfizetése nélkül
a biztosítási tartam során bármikor igényelhető, illetve a biztosítási tartam során bármikor lemondható a Pannónia Ügyfélportálon
keresztül. A Pannónia Navigátor szolgáltatás célja a pénz- és tőkepiacokon megfigyelhető és gyakran jelentős mértékű hozamingadozások
kedvezőtlen hatásainak semlegesítése és a hosszú távú növekedés kihasználása: a Biztosító nagymértékű és tartós árfolyamcsökkenés
esetén a veszteségek korlátozására (stop loss funkció), árfolyamemelkedés esetén a hozamok optimalizálására törekszik (start gain funkció)
a biztosításban felhalmozott tőke eszközalapok közötti mozgatásával. A veszteségek korlátozásán keresztül biztosítható a befektetés
mérsékeltebb hozamingadozása, ami megteremti a biztosításban felhalmozott tőke egyenletesebb növekedésének lehetőségét. Mielőtt
döntene a Pannónia Navigátor szolgáltatás igénybevételéről, kérjük, tájékozódjon annak részletes szabályairól honlapunkon, tájékoztató
anyagainkból, valamint a MAXX Befektetési Egységekhez Kötött Nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeiből és a főbiztosítás mellé köthető
Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítás Különös Feltételeiből.
A MAXX Befektetési Egységekhez Kötött Nyugdíjbiztosításhoz és a mellé köthető Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosításhoz választható
növekedési eszközalapok és a növekedési eszközalapokra érvényben lévő, a Pannónia Navigátor szolgáltatás működéséhez szükséges
mozgóátlagok és tolerancia sávok nagysága:
Mozgóátlag

Tolerancia sáv

Mozgóátlag

Tolerancia sáv

Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap

Eszközalap neve

120 nap

3%

Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap

Eszközalap neve

120 nap

7%

Hazai Pro Vegyes Eszközalap

120 nap

3%

Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap

120 nap

7%

120 nap

7%

Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap

120 nap

3%

Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap

Hazai Pro Részvény Eszközalap

120 nap

7%

Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap

120 nap

7%

Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap

120 nap

7%

Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap

120 nap

7%

Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap

120 nap

7%

Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap

120 nap

7%

Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap

120 nap

7%

Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap

120 nap

7%

A MAXX Befektetési Egységekhez Kötött Nyugdíjbiztosítás és a Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítás védett eszközalapja: Likviditási Pro Eszközalap.
Szerződő adatai:
Név:
Anyja születéskori neve:
Születési hely:

Születési idő: Év

Hó

Nap

E-mail:

(Valós e-mail cím megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele!)

Kérem a Pannónia Navigátor szolgáltatás bekapcsolását:
a fő- és kiegészítő biztosítási szerződésen nyilvántartott összes befektetési egységre.
a főbiztosítás rendszeres biztosítási díjaiból képzett befektetési egységekre.
a főbiztosítás nyugdíjcélú eseti biztosítási díjaiból képzett befektetési egységekre.
a kiegészítő biztosítás szabad felhasználású eseti biztosítási díjaiból képzett befektetési egységekre.

A szolgáltatás igénybevételének további feltétele a Szerződő főbiztosítással kapcsolatban megtett, elektronikus
kommunikációra vonatkozó elfogadó nyilatkozata. A Pannónia Navigátor szolgáltatás kizárólag a Pannónia Ügyfélportálon
keresztül aktiválható. A Szerződő jelen nyilatkozaton jelezheti a Pannónia Navigátor szolgáltatás bekapcsolása iránti
igényét (szándéknyilatkozatot tehet), de a szolgáltatás kizárólag a Pannónia Ügyfélportálon tett nyilatkozatot követően
aktiválódik! A Pannónia Ügyfélportálon tett nyilatkozat hiányában a Navigátor szolgáltatás automatikus eszközalapváltásokat nem végez!
Alulírott Szerződő büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. felé jelen nyilatkozatban
bejelentett adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott Szerződő tudomásul veszem, hogy a Pannónia Navigátor szolgáltatás és az ennek
keretében végzett automatikus eszközalap-váltás jelentős mértékben módosíthatja a Szerződő portfóliójának összetételét és a befektetés
kockázatát. Alulírott Szerződő tudomásul veszem, hogy a Pannónia Navigátor szolgáltatás hatásosságát a Szerződő befektetési portfóliójának
összetétele, a befektetési időtáv és az eszközalapok jövőbeni árfolyam-alakulása is befolyásolja, így a Biztosító nem vállalhat és nem vállal
garanciát arra, hogy a Pannónia Navigátor szolgáltatás alkalmazásával bármely portfólió bármely időtávon magasabb hozamot ér el, mint
e szolgáltatás alkalmazása nélkül. Alulírott Szerződő tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás igénybevételével járó minden kockázatot a
Szerződő viseli.
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Érvényes: 2015. július 1-től

Szerződő aláírása
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Kelt: ____________________________

