ZAJAMČENI AS 2
Zajamčena naložba

Cilji in naložbena politika
Naložbeni cilj naložbe Zajamčeni AS 2 (v nadaljevanju: naložba) je
zagotavljanje stabilne rasti sredstev ne glede na nihanja na
kapitalskih trgih.

V primeru, da je doseženi donos naložb višji od zajamčenega, so
lahko sredstva v naložbi Zajamčeni AS 2, udeležena tudi v pripisu
letnega presežka.

Naložba vključuje zajamčeno donosnost v višini 1,50 % letno.
Zavarovalnica zagotavlja zajamčeno donosnost na način, da se
vrednost enote premoženja na dnevnem nivoju ustrezno povišuje.

Pri upravljanju premoženja naložbe ne bodo uporabljene posebne
tehnike ali orodja upravljanja naložb.
Za donosnost naložbe Zajamčeni AS 2 jamči zavarovalnica Adriatic
Slovenica d. d.
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Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med
tveganjem in potencialnim donosom vaše naložbe.

Po vrednosti kazalnika se naložba uvršča v 1. kategorijo tveganja
in donosa, saj naložba zagotavlja zajamčeno donosnost v višini
1,50 %.

]

[
Stroški
Pri tej naložbi se obračunajo stroški, ki ne vplivajo na zajamčeno
donosnost v višini 1,50 %, ki jo zagotavlja zavarovalnica. Iz tega
razloga ti stroški niso prikazani, imajo pa posreden vpliv na pripis
morebitnega presežka.
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Pretekla uspešnost
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Uspešnost (donosnost) naložbe smo izračunali iz preteklih podatkov
o vrednosti enote premoženja (VEP) v evrih.
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Zajamčeni AS 2 je začel poslovati 1. 6. 2015.
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Donos v letu 2018 je znašal 1,50 %.
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[
Uporabne informacije
Zavarovalnica VEP in spremembe VEP objavljala na spletni strani
www.as.si.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki
080 11 10 in na naslovu info@as.si.

]

[
Firma in sedež zavarovalnice, ki oblikuje naložbo: Adriatic
Slovenica d. d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, Republika
Slovenija.

Te ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 1. 4. 2019.

Nadzor nad poslovanjem zavarovalnice opravlja Agencija za
zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana, Republika Slovenija
(www.a-zn.si).
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