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AXA Primavera je jednorázovým investičným životným
poistením, ktorého investičná stratégia je
preddefinovaná a nie je možné ju meniť. Jedná sa o
investíciu do fondu Lux FCP non Ucits AXA Active
Protection.







Prostriedky sú dostupné po celú dobu investície,
nakoľko obsahuje možnosť spätných odkupov od
minimálnej hodnoty 20 000 Sk= 663,88 EUR
Súčasťou investície je poistenie pre prípad smrti
alebo poistenia na dožitie
Vstupný vek musí byť v rozmedzí 3 - 60 rokov
Minimálna hranica pre poistné je stanovená na
60 000 Sk = 1991,64 EUR
Plnenie v prípade smrti úrazom dosahuje 150 %
aktuálnej hodnoty investície
Garantuje sa, že predajná cena podielovej jednotky
v EUR ku dňu 5.12.2017 bude minimálne rovnaká
ako ku dňu 28.11.2007. (kurzové riziko nesie klient)

Predaj tohto produktu bol ukončený 16. 11. 2007 a
koniec poistenia je stanovený na 5.12.2017.
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Pozn. Použité údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým
ukazovateľom budúcich výnosov.

Komentár k akciovým trhom
Akciové trhy v Spojených štátoch s očakávaním fiškálnych stimulov sľubovaných budúcim prezidentom prekonávali historické maximá, európske akcie naopak končili
skôr v červených číslach. Najsledovanejší index Standard and Poor´s 500 si pripísal 3,42 %. 25.11. tak uzatváral obchodovanie na novom historickom maxime 2
213,35 bodov. Technologický NASDAQ v novembri získal 2,59 %. Historické maximum 5 398,92 bodov dosiahol rovnako 25. dňa v mesiaci. Naopak akcie firmy
Apple s najvyšším zastúpením v tomto indexe ale stratili 2,66 %, keď na zvolení Trumpa prezidentom kvôli jeho predvolebnej rétorike najskôr reagovali prudkým
prepadom, ktorý bol následne z väčšej časti vyvážený rastom v druhej polovici mesiaca. Na druhej strane Atlantiku cena akcií skôr klesala. Index Eurostoxx odpísal
0,12 % a november zakončil na 3 051,61 bodoch. Z čínskych trhov sa darilo Shanghaii (+4,82 %) a Shenzhenu (+6,05 %), Hongkong naopak odpísal 0,63 %. V
strednej Európe rástla budapeštianska burza, keď index BUX pripísal 1,75 %. Naopak varšavský WIG skončil v strate 1,1 %. Omnoho výraznejší prepad tak
zaznamenala pražská burza vyjadrená indexom PX, ktorý poklesol o 4,4 % na 881,22 bodov. Nadol ju ťahali predovšetkým akcie s najväčším zastúpením v indexe.
Predovšetkým ČEZ stratil 10,71 %.

Upozornenie: Tento materiál má iba informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť poistné podmienky alebo poskytnúť ich kompletné zhrnutie. Investície do
fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosu z nej. Minulá výkonnosť fondov nezaručuje výkonnosť budúcu. Predčasné zrušenie
poistnej zmluvy môže byť finančne nevýhodné.

