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Prospectul programului de investiții Groupama Dynamique 

Data: 17 Septembrie 2018 

Prospectul programului de investiții Groupama Dynamique completează informațiile pe care le găsiți în condițiile de la: 

- Asigurarea de viață cu componentă investițională  

 

Împreună cu consultantul dumneavoastră Groupama Asigurări, vă puteți alege programul de investiții potrivit. 

 

Caracteristicile programului de investiții Groupama Dynamique:  

Obiectivul programului:  

 
Obiectivul programului Groupama Dynamique este valorizarea activă a resurselor colectate 
prin intermediul investiţiilor pe diferite pieţe financiare. 
 

Politica de investiții 

Programul de investiții Groupama Dynamique va investi în unități de fond emise de Fondul 

deschis de investiții BRD Index. 

Administrat de BRD Asset Management SAI, societate prezentă în piață încă din 2001, cu 
active totale în administrare de peste 3 miliarde lei la finalul anului 2017 și membră a unuia 
din cele mai prestigioase grupuri financiare europene, Societe Generale, fondul BRD Index 
are ca obiectiv obținerea de randamente potențiale ridicate, în concordanță cu riscul 
asumat. Fondul va menține un grad adecvat de lichiditate ținând cont de riscul implicat de 
investițiile în acțiuni și de lichiditatea activelor din componența portofoliului, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. Alocarea strategică (pe termen lung) a Fondului, din punctul de 
vedere al claselor de active, este 90% acțiuni sau titluri de participare în fonduri care 
investesc preponderent în acțiuni și 10% alte active, cum ar fi depozite, instrumente cu 
venit fix, precum și alte instrumente financiare permise de legislația în vigoare 

Indice de referinţă (Benchmark) 
 
n.a. 

Nivel de risc și câștig Nivelul de risc ridicat și câștig potențial ridicat. 

Principalele riscuri aplicabile: 

Risc de credit 

Risc de piață 

Risc de lichiditate 

Risc de contrapartidă 

Durata Durata recomandată de investiție este mai mare de 5 ani.  

Data lansării fondului 05 Iulie 2010  

Moneda Lei 

Avantajele programului  

Groupama Dynamique 

- Expertiza unuia din cele mai mari grupuri financiare din Europa și România; 

- Expunere la piețele de capital internaționale; 

- Datorită mixului de instrumente în care se fac investițiile fondului, câștigul 

potenţial este în concordanță cu riscul asumat; 

- Acces la un portofoliu diversificat de instrumente și dispersie eficientă a riscului 

datorită politicii de investiţii a fondului 

- Groupama Asigurări poate negocia cu Administratorul de fond reducerea 

comsionului de administrare perceput de acesta. Valoarea reducerii va fi utilizată 

pentru achiziția de unități de fond, care vor fi alocate lunar  în situatia contului 

aferent contractului de asigurare 

Pogramul de investiții Groupama 

Dynamique este potrivit pentru 

dumneavoastră dacă: 

- Sunteți dispuși să vă asumați un risc peste medie; 

- Vă doriți un câștig de capital prin expunere la piețele de capital internaționale; 

- V-ați definit un orizont de investiții pe termen mediu (min 5 ani) și vă asumați 

riscurile prevăzute în prezentul prospect. 

http://www.groupama.ro/
mailto:office@groupama.ro
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Disclaimer : 

BRD Index este autorizat prin decizia A.S.F. nr.453/30.03.2010 și este înscris în Registrul A.S.F. cu 

nr.CSC06FDIR/400065. 

Administratorul fondului este: BRD Asset Management SAI SA autorizată prin decizia A.S.F. nr.527/30.03.2001 și înscrisă 

în registrul A.S.F. sub nr.PJR05SAIR/400010/26.02.2003; Adresa: Str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera Center II, etaj 5, 

sector 5, București. 

Depozitarul Fondului: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, București, tel: 

021 301 6100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București. 

Citiți prospectul de emisiune și informațiile cheie destinate investitorilor, prevăzute la art.98 din O.U.G. nr.32/2012, înainte 
de a investi în Fond, disponibile pe site-ul societății www.brdam.ro în limba română.  
Performanțele anterioare ale Fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. 
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