
KER SO VSE DOBRE

STVARI TRI ...!
SIMFONIJA
Naloæbeno æivljenjsko zavarovanje, vezano na indekse.

SIMFONIJA – omejena izdaja
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PREMIERA ZA
USPEØNO NALOÆBO.  

Indeks z drugim najboljøim 
razvojem vrednosti

30% uteæ

Indeks z najboljøim 
razvojem vrednosti

50% uteæ

Indeks s tretjim najboljøim 
razvojem vrednosti

20% uteæ

NAJBOLJØI DEL SIMFONIJE.

SIMFONIJA je posebna oblika naloæbe denarja s 
prednostmi æivljenjskega zavarovanja. Vaøa edina vloga 
v njej je vloæitev zneska v viøini nad 3.000 EUR.
Preostale nastope in delo bo za vas v ubrani kompoziciji
izvedla SIMFONIJA. Njena turneja traja 12 let. In vi
boste tisti, ki boste na koncu æeli uspeh.
Zakaj ravno SIMFONIJA obeta, da bo postala hit? 
Ker v njej øtejejo le najboljøe vrste naloæb. Na “oder”
gredo 4 obetavni naloæbeni instrumenti. Ob koncu
naloæbenega obdobja pa so za vaøe izplaœilo pomembni
le 3 najboljøi. V tem je skrivnost uspeha. 

Ubran koncept naloæb
Pri naloæbah denarja je odloœilna prava kombinacija.
Vaøa naloæba ob zaœetku nastopa s 4 vrhunskimi indeksi,
ki skupaj predstavljajo œudovito harmonijo: 

• Delnice iz obmoœja evra – indeks Dow Jones Eurostoxx 50 
Z njimi izkoristite prednosti rasti najpomembnejøih
podjetij Evropske monetarne unije.

• Evropske dræavne obveznice – 5- do 7-letni indeks 
Euro MTS
Vaøi naloæbi zagotavljajo varnost.

• Nepremiœninski sklad – indeks European Public Real
Estate
Zdruæuje varnost in donosnost. 

• »Hedge« sklad – MSCI Hedge Invest Lyxor Tracker Fund
Ltd., EUR Class 
Z njim, ne glede na gibanja na borzi, zmanjøate 
tveganja izgub vaøih naloæb. 

Indeks z najviøjim razvojem vrednosti se ob koncu za
izplaœilo uteæi s 50%, drugi najboljøi s 30% in tretji
najboljøi z 20%. Najboljøe vrednosti torej najveœ prispe-
vajo k uspehu naloæbe. Indeks z najniæjim razvojem vred-
nosti se uteæi z niœ in tako ne vpliva na uspeh naloæbe. 
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VIRTUOZI, NA KATERE 
SE LAHKO ZANESETE.

Za primer vam æelimo prikazati, kako uspeøna bi bila 
SIMFONIJA v zadnjih 12 letih. Iz zaœetne naloæbe 
v viøini 10.000 EUR bi v obdobju od novembra 1992 
do novembra 2004 nastalo kar 27.097 EUR. Koliko bi
prispeval posamezni naloæbeni instrument, je razvidno 
iz tabele:

Øe posebej uglaøeno v SIMFONIJI zvenijo naslednje prednosti:
• Varnost 

Vaøi naloæbi je zagotovljena veœkratna varnost:
➣ Banka ERSTE BANK kot izdajatelj jamœi za vaø

kapital. Je vodilna finanœno-storitvena skupina 
v srednji Evropi.

➣ Zavarovalnica Wiener Städtische istoœasno
finanœno zavaruje svojce v primeru smrti
zavarovanca. Je ena najmoœnejøih zavarovalnih
skupin v srednji in vzhodni Evropi s 180 letno
tradicijo.

➣ 100% garancija na vplaœani kapital ob koncu
trajanja.

➣ 100% zajamœeno izplaœilo vplaœanega kapitala 
v primeru smrti.

➣ 150% izplaœilo vplaœanega kapitala v primeru 
nezgodne smrti.

• Uspeh 
Po 12 letih se odloœite ali æelite doæivljenjsko rento ali
izplaœilo v enkratnem znesku. V uspehu naloæbe tako
lahko mirno uæivate vse do leta 2017. 

• Vi ste med gledalci
Niœesar drugega vam ni treba storiti, kot da popolno-
ma mirno spremljate dogajanje na odru. 

• Vaøe mesto je v prvi vrsti 
Izdaja SIMFONIJE je omejena. Zato si s takojønjim
vplaœilom zneska od 3.000 EUR navzgor rezervirajte
najboljøa mesta. 

* Za izraœun vaøega izplaœila se upoøteva srednja vrednost neto donosa  zadnjih 6 let
naloæbe vsakega indeksa. S tem se izravnajo teœajna nihanja ob koncu trajanja, vi pa si
zagotovite vrednotenja s privlaœnim teœajem. Udeleæba v viøini 80 % je æe upoøtevana 
v vsakokratni vrednosti v prikazu.

** S porastom celotnega indeksa SIMFONIJE s 100 na 270,97 bi vaøa naloæba v viøini
10.000 EUR po 12 letih narasla na razveseljivih 27.097 EUR.

Navedena simulacija temelji izkljuœno na podatkih iz preteklosti, pred prvo izdajo
SIMFONIJE, in zato ni zavezujoœa za prihodnji razvoj.

Za namen simulacije smo naloæbene instrumente SIMFONIJE, katerih zgodovinski podatki
teœaja ne segajo dovolj nazaj, nadomestili z drugimi: Sklad ‘MSCI Tracker Fund’ smo 
nadomestili s kritnim skladom ‘Hedge Fund Research Index’; obveznice ‘EUR MTS’ 
(5-7 let) pa z evropskimi vladnimi obveznicami ‘JPM Europe Government Bond’.

Naloæbeni Povpreœni
instrument indeks* Mesto Vaø izid

Delnice obmoœja evra 290,1 2 øtejejo s 30% = 87,02

Dræavne obveznice 179,6 4 izpadejo = 0,00

Nepremiœninski sklad 188,7 3 øteje z 20% = 37,73

“Hedge” sklad 292,4 1 øteje s 50% =146,22

Vaø izid v skladu z izraœunom SIMFONIJE: 270,97**

NAJBOLJØI TRIJE SI DELIJO
NAJBOLJØA MESTA.

PORAST INDEKSA S 100 NA ...
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NA PROGRAMU JE USPEH.

Za dodatne informacije pokliœite svojega 
svetovalca na Wiener Städtische zavarovalnici 
ali pa brezplaœno telefonsko øtevilko, namenjeno 
za vsa vpraøanja o zavarovanjih.

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

Vaø svetovalec / zapiski

Imate morda øe kakøno vpraøanje? Na najpomembnejøa
smo za vas odgovorili mi. Na vsa druga vam bo odgovoril
vaø svetovalec pri zavarovalnici Wiener Städtische.

• Kakøen je najviøji znesek, ki ga lahko naloæim 
s SIMFONIJO?
Navzgor ni meja. Najmanjøi znesek, ki ga lahko
naloæite  z enkratnim plaœilom premije je 3.000 EUR.

• Za koga je SIMFONIJA posebno ugodna?
Omejitev ni. Vsakdo, ki æeli srednjeroœno naloæiti
doloœen znesek, lahko v ta namen uporabi SIMFONIJO.
Prav vam bo priøla na primer v primeru sprostitve
druge vrste varœevanja, dedovanja, ... 

• Zakaj smo izbrali ravno te øtiri naloæbene instrumente?
Kombinacija naloæb odloœa o uspehu naloæbe denarja.
Izbrali smo preizkuøene oblike naloæb in klasiœno
kombinacijo donosa in varnosti. Z neupoøtevanjem
najøibkejøega indeksa se vaøe moænosti za uspeh
dodatno poveœajo.

• Kaj je bolje – renta ali gotovina?
Kdo ve, kaj bo œez dvanajst let. Øele tik pred koncem
se boste odloœili za naœin izplaœila, ki vam bo najbolj
ustrezal.

• Ali moram za svoje dobiœke plaœati davek?
Dobiœki iz SIMFONIJE so oproøœeni plaœila dohodnine,
œe ni odkupa pred pretekom 10 let od sklenitve
pogodbe.

• Kakøno varnost imam?
Po eni strani je to garancija kapitala ERSTE BANK,
po drugi pa æivljenjsko zavarovanje zavarovalnice
Wiener Städtische. Varnost torej zagotavljata 
dva ugledna partnerja, ki sta na svojih podroœjih 
delovanja vodilni podjetji v srednji in vzhodni Evropi.

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.

Vir fotografiij: Corbis Stock Market


