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NLB Naložba Vita Multi

Življenje ponuja multipriložnosti
Investicijski paket NLB Vita Multi Globalni delniški 3 vam ob hkratni
delni garanciji glavnice ob zapadlosti paketa omogoča prisotnost na
vseh pomembnejših svetovnih delniških trgih s preko 120 različnimi
delniškimi naložbami. Med naložbami sklada so delnice iz panog
kot so farmacija, tehnologija in druge, visoko usposobljeni finančni
strokovnjaki pa vselej poskrbijo, da se sredstva naložijo v najbolj
perspektivne delnice iz posamezne panoge. To vam omogoča izredno
široko razpršenost in udeležbo v donosu izbranega podsklada NLB
Skladi – Globalni delniški.
Investicijski paket NLB Vita Globalni delniški 3 vam v okviru
NLB Naložbe Vita Multi nudi:
• zavarovanje s kritjem smrti in nezgodne smrti brez plačila
dodatne premije;
• 80-odstotno zaščito v investicijski paket vloženih sredstev na
dan dospetja paketa;

• najmanj 3-odstotni donos, če je donos podsklada NLB Skladi –
Globalni delniški ob dospetju pozitiven. Ob uspešnem poslovanju
podsklada se lahko vrednost vašega življenjskega zavarovanja
precej poveča. Potencialne donose prikazuje spodnja tabela.
Naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Naložba Vita Multi je
namenjeno vsem strankam v starosti od 18 do vključno 65 let.
Najnižja vrednost vplačila je 1.000 EUR. Strankam v starosti od
66 do 80 let pa je na razpolago NLB Naložba Vita Multi Senior z
najnižjo vrednostjo vplačila 3.000 EUR.
Enkratna vplačila so mogoča od 7. januarja do 15. februarja 2019.
Datum dospetja paketa je 1. februar 2030.
Za več informacij se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici,
pokličite telefonsko številko 080 87 98 ali obiščite spletno stran
www.nlbvita.si.

Informativni primer izplačila ob dospetju investicijskega paketa NLB Vita Globalni delniški 3:
Skupni donos NLB Skladi – Globalni
delniški v obdobju
-100%
-20%
0%
20%
54 %
100 %
132 %
140 %

www.nlbvita.si

Sredstva, vložena
v investicijski paket
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Donos investicijskega
paketa ob dospetju
-20,0 %
-1,6 %
3,0 %
7,7 %
15,3 %
26,0 %
33,4 %
35,2 %

Izplačilo ob dospetju
80,0 %
98,4 %
103,0 %
107,7 %
115,3 %
126,0 %
133,4 %
135,2 %

080 87 98

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala:
7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanji
NLB Naložba Vita Multi in NLB Naložba Vita Multi Senior nista depozit in nista vključeni v sistem zajamčenih vlog. NLB Naložba Vita Multi in NLB Naložba Vita Multi Senior sta naložbeni življenjski zavarovanji, za
kateri NLB Vita d.d. Ljubljana ob dospetju jamči izplačilo 80% neto vplačila in 20% soudeležbo pri gibanju vrednosti enot premoženja izbranega vzajemnega sklada. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega
življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti police jamči NLB Vita, življenjska zavarovalnica
d.d. Ljubljana. Dokumenta s ključnimi informacijami oposameznem produktu sta na voljo pri zavarovalnih posrednikih v NLB Poslovalnicah oziroma je objavljen na spletni strani zavarovalnice www.nlbvita.si. januar 2019

