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DOBRO JE VEDETI Zmagovalne poteze uigrane ekipe! 
ERSTE BANK naloæi kapital: 
• izplaœilo zajamœenih 165 odstotkov vloæenega

kapitala2 ob koncu trajanja zavarovanja; 
• indeks za obveznico na osnovi izbrane mednarodne

koøare delnic; 
• do 208-odstotna moænost donosa2 na vloæeni kapital.
WIENER STÄDTISCHE jamœi: 
• za vsak doseæeni gol1 1 evro bonusa za gole pri 5.000

evrih premije1;
• zajamœenih 116 odstotkov vplaœanega kapitala v

primeru smrti. 

Kdo se lahko veseli golov z Evrogarancijo 2008? 
Vsi, ki niste starejøi od 75 let in hoœete v 12 letih iz 
svojega denarja narediti veœ ter pri tem priœakujete
visoko varnost donosa. Prednost je v kombinaciji naloæbe
v mednarodno koøaro delnic, vezanih na indekse, 
z æivljenjskim zavarovanjem. To pomeni, da poskrbite 
za svoje svojce, pri tem pa izkoristite ugodno davœno
obravnavo naloæbe – izplaœilo ob koncu trajanja
zavarovanja je oproøœeno plaœila dohodnine. 

Kaj morate storiti? 
Pravzaprav vam ni treba storiti veliko. Odloœiti se morate
le, ali æelite skleniti eno enoto s 5.000 evri premije in z
bonusom za gole1 ali veœkratnik tega zneska. Vse drugo
bodo prevzeli strokovnjaki uspeøne ekipe WIENER
STÄDTISCHE in ERSTE BANK. Udobno se namestite in
se veselite vsakega gola! 

Kakøen je lahko dobiœek v 12 letih? 
Ob izteku prejmete najmanj 165 odstotkov kapitala, 
ki ste ga vplaœali.2 Ob ustreznem razvoju vrednosti 
delnic (performance) v koøari je mogoœe doseœi do 
208 odstotkov.2 V obeh primerih zraven priøtejemo 
øe bonus za gole.1

EVROGARANCIJA 2008.
Zmagovalna 165-odstotna garancija na vplaœani kapital.
Z dodatnim bonusom za gole.

EVROGARANCIJA 2008 – omejena izdaja 

Z BONUSOM 

ZA GOLE!!Za veœ informacij pokliœite svojega svetovalca 
pri Wiener Städtische ali brezplaœno telefonsko
øtevilko in z veseljem vam bomo odgovorili na 
vaøa vpraøanja o zavarovanju.

Telefonska øtevilka za informacije: 080 12 68 
E-naslov: mail-us@wienerstaedtische.si
www.wienerstaedtische.si

Vaø svetovalec / zapiski

ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI! ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI!
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Wiener Städtische ni pokrovitelj evropskega prvenstva v nogometu 2008.

Omejena izdaja – do »razprodaje zalog«. 
Rok za sklenitev se izteœe 27. junija 2008. 

Opozorilo: Namen te broøure je podati kratek pregled in strnjene 
informacije o naøem produktu. Broøura ni ponudba v pravnem 
smislu. Broøuro smo skrbno pripravili, vendar lahko skrajøan prikaz 
ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoœe in popolne informacije 
se nahajajo v policah in zavarovalnih pogojih, ki so osnova teh polic.
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Pot do uspeha 
Na 12 obraœunskih dni (vsakokrat ob zaœetku marca
vsakega leta) se izraœuna sprememba teœaja vsake 
delnice teh podjetij od zaœetka obveznice do dneva
izraœuna – najveœ +100 odstotkov. Na osnovi tega 
zneska se nato izraœuna povpreœje. Povpreœje teh 16
vrednosti predstavlja izhodiøœe za konœno izplaœilo
obveznice Evrogarancija 2008. Kot vlagatelj lahko torej
1. marca 2020 dobite izplaœanega do 208 odstotkov
kapitala, ki ste ga vloæili.2 Teh 208 odstotkov ustreza
maksimalnemu obrestovanju po letni obrestni meri 
6,29 odstotka vaøe naloæbe. 

Vsak gol prinese dodaten evro 
Za vsak priznani gol, doseæen v prvem in drugem polœasu
evropskega nogometnega prvenstva junija 2008, bo
zavarovalnica Wiener Städtische ob koncu trajanja
zavarovanja poviøala znesek za izplaœilo za 1 evro1 pri
5.000 evrih premije. Zato se lahko z razlogom veselite
vsakega gola!

ZMAGOVALNA GARANCIJA + BONUS ZA GOLE EVROGARANCIJA 2008 – omejena izdaja02

VAØE JAMSTVO
IN MOÆNOST,
DA DOSEÆETE VEŒ.

Øteje uspeh 
Uspeøni smo, œe doseæemo ustrezen izid. V nogometu 
in pri denarnih naloæbah. WIENER STÄDTISCHE in
ERSTE BANK sta zdruæili – øportno ambicioznost in
denarno naloæbo. Z Evrogarancijo 2008 boste 
zmagovalci, ker jamœimo za vaø denar ob izteku
zavarovanja in vam podarimo øe bonus za gole.1

Vaø dobiœek se z vsakim golom poveœa. 

Zajamœen uspeh 
Evrogarancija 2008 zdruæuje visoko jamstvo ob izteku
zavarovanja z moænostjo doseganja øe viøjih donosov.
Jamœimo vam, da boste 1. marca leta 2020 prejeli 
165 odstotkov kapitala, ki ga boste vplaœali.2 Œe se 
bo 16 izbranih delnic mednarodnih podjetij razvijalo øe
bolje, lahko prejmete celo do 208 odstotkov vplaœanega 
kapitala.2 Najboljøe pri tem pa je, da z bonusom za
gole,1 za katerega jamœi Wiener Städtische, lahko 
dobite øe veœ! 

Mednarodne zvezde 
Temeljno »koøaro« za vaø dobiœek predstavlja 
16 mednarodnih podjetij: Hyundai Motor Co., Sharp
Corp., Sony Corp., Canon Inc., Adidas AG, Continental
AG, Heineken NV, The Coca-Cola Co., Deutsche
Lufthansa AG, MasterCard Inc., McDonald’s Corp., 
Nike Inc., UBS AG, Vodafone Group PLC, 
Österreichische Post AG, Telekom Austria AG. 
Tako æanjete uspeh mednarodnih podjetij – vrhunskega
moøtva svetovnega merila iz zanimivih dræav in panog.

1 Kot bonus za gole øtejejo vsi goli, doseæeni na evropskem nogometnem prvenstvu junija 2008 v prvem in drugem polœasu. Goli v podaljøkih in goli
iz enajstmetrovk se pri bonusu za gole ne upoøtevajo. Skupna viøina bonusa za gole pri 5.000 EUR premije bo znana øele 29. junija 2008. Znesek,
ki iz tega sledi, pa se izkljuœno ob koncu trajanja izplaœa dodatno k pogodbeno doloœenemu znesku izplaœila (najmanj 165 %2 in najveœ 208 %2

premije).
2 Navedeno jamstvo in najviøji zneski izplaœila se nanaøajo na konec trajanja zavarovanja. Za te zneske jamœi ERSTE BANK s podrejeno obveznico.

Garancija znaøa 159 EUR na enoto obveznice. Naloæbeno tveganje nosi zavarovalec.

Minimalni znesek, s katerim lahko sodelujete, 
znaøa 5.000 evrov 
Najviøja pristopna starost je 75 let. Ob enkratnem 
vloæku 5.000 evrov ali veœ lahko spremljate, kako se
vaøe moænosti za uspeh poveœujejo. Æviæg bo naznanil
zaœetek igre æe 1. marca 2008, 29. junija 2008 bo
znan vaø bonus za gole,1 1. marca 2020 pa se bo vaø
vloæek izplaœal! 

Ne glede na to, kdo bo zadel mreæo in kdo bo zmagal na
tekmah, so zmagovalci æe znani – vsi, ki boste sklenili
Evrogarancijo 2008 z bonusom za gole.1 Z razlogom se
lahko veselite vsakega gola!

Vplaœani kapital Zajamœeno izplaœilo

+ BONUS
ZA GOLE!

Maksimalno izplaœilo

+ BONUS
ZA GOLE!

100% 165% 208%

100 golov, ki bodo zatresli mreæo na evropskem
nogometnem prvenstvu junija 2008, pomeni, da
boste za vplaœanih 5.000 evrov prejeli dodatnih
100 evrov bonusa za gole!1 Zajamœeno izplaœilo
ob koncu trajanja zavarovanja bi tako od 29.
junija 2008 znaøalo æe veœ kot 167 odstotkov2

(165-odstotno jamstvo2 s pribitkom 2 % bonusa
za gole1) ali 8.368 evrov! Ob odliœnem razvoju
vrednosti (performance) delnic iz koøare znaøa
mogoœe skupno izplaœilo ob koncu trajanja
zavarovanja do 210 odstotka2 (208-odstotno
maksimalno izplaœilo2 s pribitkom 2 % bonusa 
za gole1) ali 10.500 evrov!

KOLIKØEN JE LAHKO BONUS ZA GOLE?


