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Prospectul programului de investiții Groupama Tranquille 

Data: 17 Septembrie 2018 

Prospectul programului de investiții Groupama Tranquille 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 Tranquille:  

Obiectivul programului 

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe 

un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investițiilor, 

prin intermediul investițiilor pe diferite piețe financiare, cu accent pe segmentul 

obligațiunilor corporative.  

Plasamentele se vor face operând pe principiul diversificării riscului şi 

administrării prudenţiale, conform legislaţiei în vigoare.   

Politica de investiții 

Programul de investiții Groupama Tranquille va investi în unităţi de fond emise de 

Fondul deschis de investiții BRD Obligațiuni; 

Administrat de BRD Asset Management, 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 Obligațiuni urmăreşte realizarea de investiţii cu 

preponderenţă pe piaţa instrumentelor cu venit fix, în special obligaţiuni 

corporative, precum şi în alte active lichide. Politica de investiţii a Fondului va 

urmări diversificarea portofoliului şi menţinerea unui nivel de risc care să fie 

compatibil cu obiectivele de administrare. Politica Fondului urmărește realizarea 

de investiții în procent de până la 100% în obligațiuni și alte instrumente 

financiare cu venit fix. 

Indice de referinţă (Benchmark) N.a. 

Nivel de risc și câștig Nivel de risc și câștig potential mediu. 

Principalele riscuri aplicabile: 

Risc de credit; 

Risc de piață; 

Risc de lichiditate 

Durata Durata minimă pentru investiție recomandată este de 3 ani. 

Data lansării fondului 10 Ianuarie 2006 

Moneda Lei 

Avantajele programului Groupama 

Tranquille:  

- Expertiza unuia din cele mai mari grupuri financiare din Europa si 

România ; 

- Expunere la segmentul obligațiunilor corporative; 

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

potenţial este mai mare comparativ cu dobânzile depozitelor bancare la 

termen; 

- Acces la un portofoliu diversificat de instrumente cu venit fix și dispersie 

eficientă a riscului datorită politicii de investiţii a fondului cu un randament 

potențial atractiv ;  

- Groupama Asigurări poate negocia cu Administratorul de fond reducerea 

comsionului de administrare perceput de acesta. Valoarea reducerii va fi 
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utilizată pentru achiziția de unități de fond, care vor fi alocate lunar  în 

situatia contului aferent contractului de asigurare 

Pogramul de investiții Groupama Tranquille 
este potrivit pentru dumneavoastră dacă :  

- Doriți să vă asumați un risc mediu al investițiilor; 

- Vă doriți un câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate; 

- V-ați definit un orizont de investiții pe termen mediu și vă asumați riscurile 

prevăzute în prezentul prospect ; 

- Doriți să vă diversificati plasamentele prin investiţii în active denominate 

în lei, emise de companii private, municipalități și guverne. 

 
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. 

 

http://www.brdam.ro/

