wszystko gra

Jak dobrze zainwestujesz!

START

Zanim zaczniesz, poznaj zasady!
Bądź niezależny finansowo i wybierz:
Ubezpieczenie na życie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
Programy ubezpieczeniowo-inwestycyjne Skandia dopasowane są do Twoich
indywidualnych potrzeb i finansowych możliwości. Zapewniają dostęp
do efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem.

I segment: inwestycje

Inwestuje wpłacone składki w fundusze z polskiego i zagranicznego rynku kapitałowego.

II segment: bezpieczeństwo

Zapewnia wypłatę środków w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

Inwestycje ze Skandią zapewnią Ci dodatkowe korzyści:

Rób udane inwestycje
i przeprowadzaj korzystne transakcje.
Kupuj, obracaj i sprzedawaj!

0%

Odroczony podatek
od zysków kapitałowych.

Nieograniczona liczba bezpłatnych
i szybkich konwersji środków
za pośrednictwem Skandia Online.

Ochrona znacznej części
środków przed egzekucją
sądową.

Szeroki wachlarz ściśle
wyselekcjonowanych, krajowych
i zagranicznych funduszy
inwestycyjnych.

Brak podatku od spadku
i darowizn.

Dostęp do unikalnych narzędzi i
rozwiązań inwestycyjnych.

A teraz powiedz, jakim graczem jesteś?
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NAVIGO

Może... przyda Ci się pomoc
w inwestycjach?
Sięgnij po... Navigo!
Spersonalizowane i kompleksowe zarządzanie oszczędnościami.
Ten system zrobi wszystko za Ciebie!
Navigo analizujeTwój profil pod kątem:
Aktualnej i historycznej sytuacji rynkowej.
Twoich celów i możliwości finansowych.
Horyzontu czasowego inwestycji.
Skłonności do ryzyka.

A potem wykonuje za Ciebie ruch,
a Ty… masz wolny czas i cieszysz się zyskami!
Aktywuj Navigo w systemie Skandia Online w trzech ruchach:
Aktywuj!
Wybierz „Usługi dodatkowe”
z paska menu

Aktywuj usługę

Wypełnij ankietę by określić
swój profil ryzyka
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NAVIGO
5

PORTFELE
MODELOWE

Wolisz grać bardziej samodzielnie?
Wybierz jeden z portfeli modelowych!
Gotowe rozwiązania dla osób, które chcą zainwestować
w fundusze, ale nie mają na to czasu lub umiejętności,
by na bieżąco śledzić rynek.
Wystarczy, że:
Umiesz określić swój profil ryzyka oraz wybrać
odpowiednią strategię inwestycyjną.

Potrafisz we właściwym czasie podjąć decyzję o zmianie
strategii inwestycyjnej.

Chcesz mieć wpływ na wyniki.

Włącz swój portfel inwestycyjny:
Wybierz dany portfel z listy funduszy
w systemie Skandia Online.

Inwestuj!
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PORTFELE
MODELOWE
Portfel Modelowy
Zrównoważony [PM1]

Nasze strategie są dopasowane do Twojego
stylu gry
średnia

niska
- z przewagą funduszy obligacji
i rynku pieniężnego

ka

od najbezpieczniejszej

Przeznaczony dla inwestorów
o średniej skłonności do
ponoszenia ryzyka, dla których
ważne jest umiarkowane
bezpieczeństwo inwestycji,
zdolnych jednak do podjęcia
ryzyka w celu osiągnięcia
wyższych stóp zwrotu.

Stworzony dla inwestorów
o najniższej skłonności do
ponoszenia ryzyka, dla których
najważniejsze jest bezpieczeństwo
i związane z nim poczucie komfortu.

Portfel Modelowy
Akcyjny [PM3]

Portfel Modelowy
Aktywnej Alokacji [PM4]

Jego skład ustalany jest
w odpowiedzi na oczekiwania
inwestorów o wysokiej
skłonności do ponoszenia ryzyka,
dla których celem jest osiągnięcie
jak najlepszych wyników
inwestycji.

Powstał, by spełnić potrzeby
inwestorów o wysokiej skłonności
do ponoszenia ryzyka. Jego skład
jest dostosowywany na bieżąco
do warunków panujących na rynku
kapitałowym.

wyso

skala
ryzyka

Portfel Modelowy
Stabilnego Wzrostu [PM2]

do najagresywniejszej

- gdzie znacząca część aktywów
lokowana jest w fundusze akcji

Uwaga!
Możesz w każdej chwili dokonać zmiany wybranej strategii!

TWÓJ PORTFEL

Chyba, że… lubisz trzymać
rękę na pulsie?
To już na samym starcie…
Skonstruuj swój portfel!
Zarządzaj swoim kapitałem. Weź pełną odpowiedzialność
za wszystkie decyzje inwestycyjne.
Masz czas na systematyczną analizę
rynku kapitałowego?

Śledzisz informacje przez cały okres
inwestowania?

Masz zadatki na gracza, który zrealizuje
strategię inwestycyjną!

Rebalancing - jeśli chcesz skorzystać z automatycznego
utrzymywania założonej przez Ciebie struktury portfela.

Sam wpływasz
na wynik inwestycji!

Sam wypracowujesz zyski!
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SERWISY
INFORMACYJNE

Korzystaj z serwisów Skandii
i bądź zawsze na bieżąco!
Śledź zmiany na swoim rachunku i informacje dotyczące
aktualnej sytuacji rynkowej
Serwis internetowy Skandia Online umożliwia:
Dostęp do informacji
o warunkach umowy,
dokumentach oraz
zgromadzonym kapitale.

Aktywowanie
nowych usług.

Dokonywanie i monitorowanie
wybranych transakcji.

Miej zawsze pod ręką Miesięcznik Inwestycyjny Skandii:

Wyprzedź innych
i planuj swoje posunięcia!

Komentarze do bieżącej
sytuacji rynkowej.

Barometr rynku.

Przykładowe portfele
inwestycyjne oraz wyniki
funduszy.

Zamów bezpłatny
newsletter z Miesięcznikiem
Inwestycyjnym na stronie
www.skandia.pl prosto na
Twoją skrzynkę mailową.

Zasady już znasz. Teraz Twój ruch.
Więcej niż finanse
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Siedziba Główna
Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

Biura Obsługi Klienta
ul. Zwycięstwa 47,
44-100 Gliwice
tel. +48 22 314 81 40

ul. Staromiejska 10,
40-013 Katowice
tel. +48 22 314 81 28

ul. Karmelicka 28,
31-128 Kraków
tel. +48 22 314 81 10

ul. Marszałkowska 81,
00-683 Warszawa
tel. +48 22 314 81 22

ul. Marynarska 15,
02-674 Warszawa
tel. +48 22 314 82 16

ul. Krawiecka 1F,
50-148 Wrocław
tel. +48 22 314 81 34

Więcej szczegółów dotyczących ww. serwisów i usług znajduje się w Regulaminie Świadczenia usług drogą
elektroniczną oraz w Regulaminach poszczególnych usług dostępnych na stronie www.skandia.pl.
Zastrzeżenia prawne
Szczegółowe i prawnie wiążące informacje na temat poszczególnych serwisów i usług zaprezentowanych
w niniejszym materiale, w tym informacja o kosztach związanych z ich świadczeniem, znajdują się w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia umów ubezpieczenia oferowanych przez Skandię oraz Regulaminach poszczególnych
usług; ww. dokumenty są dostępne w siedzibie Skandii, Biurach Obsługi Klienta, u pośredników ubezpieczeniowych Skandii oraz na stronie internetowej: www.skandia.pl.
Dostęp do poszczególnych usług jest związany z posiadaniem bądź zawarciem ze Skandią odpowiedniej umowy
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, na warunkach szczegółowo określonych
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umów ubezpieczenia oferowanych przez Skandię oraz w innych dokumentach, związanych z daną umową ubezpieczenia. Przed podjęciem decyzji dotyczącej zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wyboru konkretnej usługi Skandia zaleca szczegółowe zapoznanie się z warunkami tej Umowy,
a także z warunkami oferowanych usług. Skandia nie gwarantuje uzyskania założonego celu inwestycyjnego.
Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza gdy
wcześniej wypłaci środki lub ulokuje je w instrumenty obarczone dużym ryzykiem inwestycyjnym.

Infolinia: 801 888 000

www.skandia.pl

