
DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI

        ÚČEL
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto 
informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty 
súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám porovnať tento produkt s inými produktmi.

        PRODUKT
Životné poistenie Nový Program Oblúk života -  Spolu je bežne platené investičné životné poistenie poskytované Groupama poisťovňou 
a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 
1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto. Viac 
informácií získate na telefónnom čísle 02 / 208 54 208 a na webovej stránke www.groupama.sk.
Dátum vytvorenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 01.01.2020

Upozornenie! Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

        O AKÝ PRODUKT IDE?

Typ Životné poistenie Nový Program Oblúk života -  Spolu je investičné životné poistenie, tzv. unit-linked. Produkt ponúka 
škálu podkladových investičných možností s nízkym ale aj s vysokým rizikom. Výnosy jednotlivých podkladových 
investičných možností závisia od zmien trhových cien zvolenej investičnej možnosti (stratégie). Miera potenciálneho 
výnosu a rizikového profilu danej investičnej možnosti môže byť rôzna, preto je potrebné, aby ste zvolili investičnú 
možnosť podľa vašej miery tolerancie investičného rizika.
Viac informácií o jednotlivých investičných možnostiach nájdete v dokumente Zoznam podmienok a sadzobník poplatkov 
Nový Program Oblúk života -  Spolu (https://groupama.sk/sk/produkty/zivotne_poistenie/program_obluk_zivota_spolu.html).

Ciele Pravidelné sporenie so širokospektrálnou poistnou ochranou.

Zamýšľaný 
retailový 
investor

Poisťovňa ponúka produkt tým, ktorí chcú pravidelne šetriť pri zabezpečení krytia poistných rizík a investovať svoje 
finančné prostriedky dlhodobo a s vyššou mierou tolerancie investičného rizika.

Poistné 
plnenia a 
náklady

V prípade smrti poisteného poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe okrem aktuálnej hodnoty poistného účtu aj rizikovú 
poistnú sumu. Výška rizikovej poistnej sumy pre prípad smrti je 1 200 Eur.
Mesačná výška poplatku za rizikovú poistnú sumu je 0,11%. Základom rizikového poplatku je rozdiel medzi poistnou 
sumou v prípade úmrtia (obsahuje aj rizikovú poistnú sumu) a rezervou životného poistenia.
Vplyv rizikového poplatku na návratnosť investície v závislosti od vybranej podkladovej investičnej možnosti, je 
približne 0,13% - 0,15% ročne. Pri určovaní rizikového poplatku sa neberie do úvahy pohlavie ani vek poisteného. 
Poisťovateľ nemôže jednostranne zmeniť mieru rizikového poplatku počas doby trvania poistenia. Percentuálny podiel 
rizikového poplatku na celkovú investíciu (20 000 EUR) počas odporúčaného obdobia držby (20 rokov) podľa vybranej 
podkladovej investičnej možnosti je 2,17% - 2,41%. V prípade dožitia sa konca poistnej doby, poisťovňa vyplatí 
aktuálnu hodnotu osobného účtu platnú k poslednému dňu dohodnutej doby poistenia.  Poisťovňa môže vypovedať 
poistnú zmluvu len do dvoch mesiacov odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy, kým poistník môže vypovedať poistnú 
zmluvu aj ku koncu poistného obdobia, ak výpoveď podá najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.
Poistná zmluva môže  podľa poistných podmienok zaniknúť do dvoch rokov aj z dôvodu neplatenia poistného. 

          AKÉ SÚ RIZIKÁ A ČO BY SOM MOHOL ZÍSKAŤ?

Ukazovateľ 
 rizika  1 2 3 4 5 6 7

Nižšie riziko Vyššie riziko

V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať 20 rokov od uzatvorenia. 
Skutočné riziko sa môže významne líšiť, ak produkt predčasne speňažíte a môžete získať späť menej. 
Nemôžete ho speňažiť predčasne. Budete musieť zaplatiť významné dodatočné náklady za predčasné 
speňaženie. 
Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká 
je pravdepodobnosť, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo pre to, že vám nedokážeme zaplatiť.
Tento produkt ponúka škálu podkladových investičných možností, ktoré sme klasifikovali pomocou súhrnného 
ukazovateľa rizika na číselnej stupnici od 1 do 7. Najnižšie riziko jednotlivých podkladových investičných možností 
dostupných k tomuto produktu predstavuje 1. riziková trieda a najvyššie predstavuje 4. riziková trieda. 
Tým pádom sa potenciálny výnos a investičné riziko mení podľa vybranej podkladovej investičnej možnosti.
1. trieda: trieda s najnižším rizikom. Hodnotia sa ňou potenciálne straty výkonu v budúcnosti na veľmi nízkej úrovni  
a je veľmi nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na naše možnosti platiť vám.
2. trieda: trieda s nízkym rizikom. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na nízkej úrovni a je  
veľmi nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na naše možnosti platiť vám.
3. trieda: trieda so stredne nízkym rizikom. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na stredne nízkej 
úrovni a je nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na naše možnosti platiť vám.

!



Scenáre výkonnosti

Tento produkt ponúka škálu podielových fondov, hodnoty sú preto uvedené v pásmach. Viac informácií o jednotlivých investičných 
možnostiach nájdete na stránke https://groupama.sk/sk/produkty/zivotne_poistenie/program_obluk_zivota_spolu.html 

Táto tabuľka znázorňuje peniaze, ktoré by ste mohli získať späť v období ďalších 20 rokov v prípade smrti poisteného, za predpokladu, že 
investujete 1 000 EUR ročne. 
Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej investície. Môžete si ich porovnať so scenármi iných produktov. Rôzne 
scenáre výkonnosti jednotlivých investičných možností nájdete na stránke https://groupama.sk/sk/produkty/zivotne_poistenie/program_
obluk_zivota_spolu.html
Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti týkajúcich sa toho, ako sa mení 
hodnota týchto investícií, a nepredstavujú exaktný ukazovateľ. To, čo dostanete, sa bude líšiť v závislosti od toho, aké budú 
výsledky na trhu a ako dlho si ponecháte svoju investíciu/produkt.
Uvedené náklady zahŕňajú všetky náklady samotného produktu. Tieto hodnoty nezohľadňujú Vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže 
mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti.

          ČO SA STANE, AK GROUPAMA POISŤOVŇA A.S., POBOČKA POISŤOVNE Z INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU,  
         NEBUDE SCHOPNÁ VYPLÁCAŤ?
Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, je dcérskou spoločnosťou francúzskej akciovej spoločnosti Groupama 
SA poisťovne so stabilnou kapitálovou pozíciou. Naša spoločnosť musí dodržiavať prísne domáce a medzinárodné predpisy. Okrem toho je 
dôveryhodnosť a stabilita posilnená skutočnosťou, že poistné je investované do štátnych dlhopisov, iných dlhopisov a investičných poukážok, 
tým sa zabezpečí skutočnosť, že vieme vyplatiť poistné plnenie súčasne viacerým klientom. Poistné produkty v domácom regulačnom 
prostredí nie sú v súčasnosti kryté systémom ochrany investorov alebo iným systémom záruk, takže v neočakávaných prípadoch, keď 
poisťovateľ nemôže – napriek prísnym pravidlám uvedeným vyššie –  platiť, finančné straty znášate Vy.

         AKÉ SÚ NÁKLADY?
Tento produkt ponúka škálu podkladových investičných možností, hodnoty sú preto uvedené v pásmach. Viac informácií o jednotlivých 
investičných možnostiach nájdete na stránke https://groupama.sk/sk/produkty/zivotne_poistenie/program_obluk_zivota_spolu.html 

Zníženie výnosu (Reduction in Yield, RIY) znázorňuje, aký vplyv majú celkové náklady, ktoré hradíte, na výnos z investície, ktorý môžete 
získať. Celkové náklady zohľadňujú jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady.
Znázornené sumy sú kumulatívne náklady samotného produktu pre tri rôzne obdobia držby. Zahŕňajú potenciálne sankcie za skoré 
ukončenie. Údaje predpokladajú, že investujete 1 000 EUR každý rok.
Údaje sú odhadmi a môžu sa v budúcnosti zmeniť.

Náklady v priebehu času

Zloženie nákladov
Nasledujúca tabuľka znázorňuje:
•   vplyv každého roku rôznych typov nákladov na výnos investície, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby;
•   význam rôznych kategórii nákladov.

POISTNÉ                        1 000 EUR/rok (Odporúčané obdobie držby)

Z TOHO PRIEMERNÝ 
RIZIKOVÝ 
POPLATOK:

od 21,71
do 24,12 EUR/rok 1 rok 10 rokov 20 rokov

Scenár úmrtia

Smrť 
poisteného

Koľko by oprávnené osoby 
mohli získať späť  
po odpočítaní nákladov

od 2 086,00 
do 2 135,00 EUR

od 9 513,00 
do 12 129,00 EUR

od 17 797,00 
do 29 961,00  EUR

Kumulovaný rizikový poplatok  je 23,00 € od 248,00 
do 269,00 EUR

od 434,00 
do 482,00 EUR

Investícia
1 000 EUR Ak speňažíte po 1 roku Ak speňažíte po 10 rokoch Ak speňažíte po 20 rokoch

Celkové náklady od 402,00 do 426,00 EUR od 1 766,00 do 2 347,00 EUR od 4 222,00 do 6 346,00 EUR

Vplyv na výnos (RIY) ročne od 40,19% do 43,57% od 3,56% do 5,15% od 1,98% do 3,14%
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4. trieda: trieda so stredným rizikom. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na strednej úrovni a je 
možné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na naše možnosti platiť vám.
Viac informácií o jednotlivých investičných možnostiach nájdete na stránke https://groupama.sk/sk/produkty/zivotne_
poistenie/program_obluk_zivota_spolu.html  
Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti, môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky.
Môžete však využiť postupy ochrany spotrebiteľa (pozri časť „Čo sa stane, ak vám nemôžeme platiť).  
Táto ochrana sa v ukazovateli uvedenom vyššie nezohľadňuje.



Táto tabuľka zobrazuje vplyv na výnosy ročne

          AKO DLHO BY SOM MAL MAŤ PRODUKT V DRŽBE A MÔŽEM SI PENIAZE VYBRAŤ PREDČASNE?

Investičné životné postenie Nový Program Oblúk života -  Spolu vyžaduje vašu dlhodobú investíciu, pretože poistné plnenie závisí od 
budúceho trhového vývoja.
V prípade, že chcete speňažiť vašu investíciu pred uplynutím poistnej doby, sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
•   výpoveď do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy,
•   (čiastočný) odkup,
•   pravidelný výber peňazí.
Podrobné informácie o predčasnom zrušení a pravidelnom výbere peňazí nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach investičného 
životného poistenia Nový Program Oblúk života -  Spolu

         AKO SA MÔŽEM SŤAŽOVAŤ?
Podať sťažnosť na produkt alebo na Groupama poisťovňu a.s. alebo na osobu, ktorá produkt predáva alebo k nemu poskytuje poradenstvo, 
môžete nasledovne:
•   osobne na klientskych centrách našej spoločnosti (adresy nájdete na stránke www.groupama.sk)
•   telefonicky prostredníctvom nášho Call centra: 02 / 208 54 208
•   písomne: Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, P. O. Box 32, 820 05 Bratislava 25

         ĎALŠIE RELEVANTNÉ INFORMÁCIE
Tento dokument je informatívneho charakteru, nezahŕňa všetky informácie o tomto produkte a nepredstavuje ponuku. Pre podrobné 

informácie prosíme, aby ste si prečítali zmluvné podmienky vyššie uvedeného produktu (https://groupama.sk/sk/produkty/zivotne_poistenie/
program_obluk_zivota_spolu.html), ktoré zahŕňajú obmedzenie služieb poisťovateľa, vyluky a výnimky, informácie o možnej ochrane kapitálu 

a pravidlá o spätnom odkúpení. Upozorňujeme, že zmluvné podmienky musia byť poskytnuté pred uzatvorením poistnej zmluvy.

ODPORÚČANÉ OBDOBIE DRŽBY: 20 ROKOV

Jednorazové 
náklady

Vstupné náklady od 0,32% do 0,48% Vplyv nákladov, ktoré platíte pri vstupe do investovania. 

Výstupné náklady žiadne Vplyv nákladov, ktoré vznikajú pri ukončení vašej investície  
v čase splatnosti.

Priebežné náklady
Transakčné náklady 0,00% Vplyv nákladov našich nákupov a predajov podkladových 

investícií produktu.

Iné priebežné náklady od 1,66% do 2,70% Vplyv nákladov, ktoré každý rok vynakladáme na správu  
vašich investícií.

Vedľajšie náklady
Výkonnostné poplatky žiadne Vplyv výkonnostného poplatku. Takéto náklady neúčtujeme  

v prípade tohto produktu.

Podiely na zisku žiadne Vplyv podielov na zisku. Takéto náklady neúčtujeme  
v prípade tohto produktu.
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V_____________________________ dňa

Meno klienta ______________________________     ___________________
     podpis klienta


