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Investiční životní pojištění Komodity Invest je
kombinací pojištění s potenciálem zajímavého
zhodnocení investovaného pojistného, které obsahuje
navíc i připojištění pro případ smrti následkem úrazu.
 Zhodnocení investovaného pojistného (za 6 letou
pojistnou dobu maximálně 67 % rep. 8,9 % p.a.) je
navázané na vývoj hodnoty 3 komoditních indexů.
Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva nese
klient.
 Garantovaná 100% návratnost počáteční prodejní
ceny podílové jednotky ke konci pojistné doby, v
příadě splnění podmínek uvedených v pojistných
podmínkáh
 Finanční prostředky jsou dostupné pro částečné
odkupy až 3 x ročně, za podmínek uvedených v
pojistných podmínkách
 Nulové vstupní a administrativní poplatky
 Poplatek za předčasné ukončení pojištění
se každým rokem snižuje o 1 %
 Možnost uplatnění daňových úlev pro klienty
vstupním věkem 54 a více let při splnění
zákonných podmínke
Prodej tohoto produktu byl ukončen 30. 4. 2012,
datum splatnosti dluhopisu je 30. 4. 2018 a dnem
konce pojištění je 3. 5. 2018 .
Podrobnosti naleznete ZDE

Podkladová aktiva

31.01.2017

1 měsíc

3 měsíce

6 měsíců

1 rok

3 roky

Od založení

-0,01%

0,07%

0,88%

-0,12%

-0,63%

1,30%

Vývoj ceny podílové jednotky
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Pozn. Použité údaje se týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem
budoucích výnosů.

Komentář ke komoditním trhům

Zhodnocení investovaného pojistného je navázáno na vývoj
tří vybraných komoditních indexů.
1) ROPA: S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return
(SPGSCLP): 1/3 indexového koše .
2) ZLATO: S&P GSCI Gold Index Excess Return
(SPGSGCP): 1/3 indexového koše .

Ropa zažila poměrně volatilní měsíc. Cena severomořské ropy Brent zaznamenala několik
poklesů a vzestupů, aby za celý leden poklesla o 1,97 % na 55,7 USD za barel. Podobně ropa
WTI ztratila 1,69 %. Zlato s oslabujícím dolarem posilovalo a v lednu si připsalo 5,51 %, když jej
zakončilo na 1 210,72 USD za trojskou unci. Spotová cena stříbra se zvýšila dokonce o 10,22 %.
Leden byl příznivým měsícem pro investory do zemědělských komodit. Cena cukru poskočila o
4,82 %, kukuřice o 2,2 %, bavlna připsala dokonce 6,07 %.

3) Zemědělské komodity: S&P GSCI Agriculture
Index Excess Return (SPGSSIP): 1/3 indexového koše.

Vývoj ceny podkladových indexů (30. 4. 2012=100)
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Právní upozornění: V tomto dokumentu uváděné údaje mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit pojistné podmínky nebo poskytnout jejich
kompletní shrnutí. AXA životní pojišťovna a.s. nepřebírá odpovědnost za důsledky jednání na jejich základě učiněných, ani za přesnost a úplnost těchto údajů.
Doporučuje jakékoliv investiční záměry včetně záměru uzavřít investiční životní pojištění konzultovat s odbornými poradci. Údaje o minulých výnosech nebo
simulace budoucích výnosů nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti investicea a nezaručují tedybudoucí výkonnost. Investice do podkladových aktiv
v rámci investičního životního pojištění v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investice (investiční složky) a návratnost původně investované částky
není zaručena. Předčasné zrušení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné. Před pořízením produktu si pečlivě prostudujte všechny smluvní dokumenty.
Bližší a úplné informace o produktu jsou uvedeny v pojistných podmínkách.
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