
BEST OF EUROPE.
Tri vrhunske naloæbene strategije. 
Z garancijo kapitala.

BEST OF EUROPE – omejena izdajaBEST OF EUROPE – omejena izdaja

DODATNA NAGRADA*

50-krat po 1.000 EUR!
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PAMETNA ODLOŒITEV.

VESELITE SE ÆE ZDAJ.

Ko se nekaj æe zgodi, je lahko biti pameten. 
Katera kombinacija naloæb BEST OF EUROPE bo 
v prihodnjih 12 letih najuspeønejøa? Zagotovo vaøa! 
Ob koncu naloæbenega obdobja nove naloæbene oblike
BEST OF EUROPE zavarovalnice Wiener Städitsche se
namreœ upoøteva najboljøa strategija – tista, ki bo vam
prinesla najveœ. Hkrati z æivljenjskim zavarovanjem. 

Poglejmo po vrsti: 
1. Vloæite doloœeni znesek. Kot enkratno premijo.

Najmanj 3.000 EUR.
2. 3 naloæbene strategije tekmujejo med seboj. 
3. Po 12 letih se najuspeønejøa strategija – BEST OF

EUROPE ovrednoti.
Uœinek: v vsakem primeru dobite najboljøe, 
BEST OF EUROPE.

Neuœakanost se izplaœa ... 
Na denar ne æelite œakati 12 let?
Prvo izplaœilo vas priœaka æe na pol poti – torej po 6
letih. Takrat vam izplaœamo 10% vplaœanega kapitala,
po 9 letih pa øe 10% . 

Odloœilna je kombinacija. 
Za vas smo izbrali 3 preizkuøene strategije, ki tekmujejo
za vas: 
• tradicionalna

50% obveznic, 25% nepremiœnin in 25% delnic 
• dinamiœna

1/3 obveznic, 1/3 nepremiœnin in 1/3 delnic in 
• progresivna

25% obveznic, 25% nepremiœnin in 50% delnic.
Pri tem je vaø kapital vedno zagotovljen do 100%
vplaœane premije. Torej – niœesar ne tvegate! 

Morda boste prav vi pridobili dodatnih 1.000 EUR?
Veselo priœakovanje je najvznemirljivejøe. A ker vas
æelimo z BEST OF EUROPE æe zdaj razveseliti œim bolj,
bomo v prvem letu izærebali posebno nagrado – 50 vas
bo prejelo po 1.000 EUR*.

*) Obrazce za sodelovanje prejmete pri vaøem svetovalcu ali na
spletni strani www.wienerstaedtische.si

Tradicionalna

Obveznice

Nepremiœnine

Delnice

Dinamiœna Progresivna
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NOVA EVROPA PONUJA
VELIKO PRILOÆNOSTI.

KAJ BI BILO ŒE ...?

PREDNOST REDKO PRIDE
SAMA.

BEST OF EUROPE je program. Z razprøenimi indeksnimi
skladi bodo izkoriøœene vse moænosti za vaøo naloæbo 
v razøirjeni Evropi. Pri tem pa ERSTE BANK kot emitent
jamœi za vaø kapital in ponuja visoko profesionalno
upravljanje.

• Evropske dræavne obveznice 
IBOXX Eurozone Souvereign Overall 
Pomenijo najviøjo mogoœo varnost na kapitalskem trgu.

• Nepremiœnine v Evropi
European Public Real Estate Index 
Zdruæujejo visoko varnost in donos. 

• Delnice z evroobmoœja 
Dow Jones-EuroStoxx50 
Omogoœajo izrabiti prednosti rasti najmoœnejøih 
podjetij Evropske monetarne unije.

Izraœunali smo. 
Œe bi se odloœili za naloæbo BEST OF EUROPE pred 12
leti, bi se vaø denar podvojil – pri tem smo æe upoøtevali
delna izplaœila**. Zmagala bi progresivna strategija. 
Vrednosti posameznih naloæbenih strategij se doloœijo 
s povpreœjem 12 let. Tako so vaøa sredstva dodatno
zavarovana pred nihanji teœajev.

Kombinacija z æivljenjskim zavarovanjem. 
Vaøa naloæba je hkrati tudi æivljenjsko zavarovanje,
vezano na indekse. To pomeni, da obenem finanœno
zaøœitite svojce, uæivate v veœkratnem zavarovanju in
izkoristite davœne prednosti.

Varna naloæba. Davœne prednosti. Naloæba, ki deluje
samostojno.
BEST OF EUROPE zdruæuje øtevilne prednosti: 
• 100 % garancija za vplaœani kapital
• moænost dosegati visoke donose
• upoøtevanje najboljøega razvoja vrednosti
• delna izplaœila: 

10% enkratne vplaœane premije po 6 in 9 letih 
• varnost za svojce

100% izplaœilo v primeru smrti, 150% v primeru 
nezgodne smrti 

• neobdavœeni dobiœki – ne plaœa se niti dohodnina niti
davek na kapitalske dobiœke 

• odloœite se lahko pozneje: rentno izplaœilo ali enkratno?
• vplaœate enkrat – drugo se dogaja samo od sebe ...

Omejeni kontingent. 
BEST OF EUROPE je na voljo le v omejeni izdaji.
Najbolje je, da si takoj zagotovite svoj deleæ. 
Z najmanj 3.000 EUR. Morda boste prav vi zadeli 
dodatnih 1.000 EUR? **

BEST OF EUROPE v øtevilkah**: 
Naloæba pred 12 leti: 10.000 EUR  

1. Delno izplaœilo po 6 letih: 1.000 EUR
2. Delno izplaœilo po 9 letih: 1.000 EUR 
Izplaœilo po 12 letih: 18.400 EUR 

20.400 EUR
To ustreza povpreœni letni donosnosti 7,5% 
v primerjavi z naloæbami, za katere je obvezno
plaœati davek na kapitalski dobiœek.

** Navedena simulacija temelji izkljuœno na preteklih
podatkih (6/93 – 6/05) in zato ni zavezujoœa za prihodnji
razvoj vrednosti.
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KAR STE ÆE OD NEKDAJ
ÆELELI VEDETI ...
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... a niste øe nikoli vpraøali. 
Tu je nekaj odgovorov. Druge podrobnosti boste zvedeli
pri svojem svetovalcu zavarovalnice Wiener Städtische. 

V œem je naloæba BEST OF EUROPE posebna?
Oblika naloæbe je privlaœna, ker lahko le pridobite. 
Ob koncu naloæbenega obdobja se za izplaœilo upoøteva
naloæbena strategija, ki je ustvarila najveœ. Hkrati z 
æivljenjskim zavarovanjem in garancijo kapitala. Varnejøo
obliko naloæbe boste na kapitalskem trgu teæko naøli.

Ali obstajajo omejitve? 
BEST OF EUROPE je na voljo le v omejeni izdaji. To
pomeni, da bomo sprejemali vplaœila le do doloœenega
skupnega zneska, nato ta produkt v tej obliki ne bo veœ
obstajal. Z enkratnim vplaœilom 3.000 EUR ali veœ boste
zraven.

Katere prednosti imate z æivljenjskim zavarovanjem?
Najprej boste tako finanœno zaøœitili svojce, prinaøa pa
tudi davœne prednosti.
Dobiœki iz naloæbe BEST OF EUROPE po 12 letih so
neobdavœeni – ne plaœate niti dohodnine niti davka na
kapitalske dobiœke. 

Ali je denar naloæen varno?
100% jamstvo za vplaœani kapital. To zagotavlja ERSTE
BANK. Torej lahko le pridobite.

Kaj œe potrebujete denar æe pred koncem naloæbenega
obdobja?
Predvideni sta 2 delni izplaœili. Po 6 in 9 letih dobite
vsakokrat po 10% vplaœane premije.

Kaj morate storiti?
Svoj denar vplaœate kot enkratno premijo. Drugo za vas
uredita zavarovalnica Wiener Städtische in ERSTE
BANK. Tik pred koncem naloæbenega obdobja se morate
le øe odloœiti, v kakøni obliki æelite prejeti svoj denar –
kot rento ali kot enkratno izplaœilo.

Za dodatne informacije pokliœite svojega svetovalca
pri zavarovalnici Wiener Städtische ali brezplaœno
telefonsko øtevilko, namenjeno vsem vpraøanjem 
o zavarovanjih.

Brezplaœna telefonska øt.: 080 12 68
E-poøta: mail-us@wienerstaedtische.si
www.wienerstaedtische.si

Vaø svetovalec / zapiski

Namen te zloæenke je kratko informiranje o naøih produktih. Œeprav smo zloæenko 
skrbno pripravili, ne gre za ponudbo v pravnem smislu. Kljub temu lahko skrajøan prikaz
morda sproæi dvoumen ali nepopoln vtis. Zavezujoœe in popolne informacije so razvidne
iz police in zavarovalnih pogojev, ki so osnova zadevne police.


