Asigurăm tot ce contează pentru tine.

Prospectul programului de investiții Confort
Data: 12 iunie 2017
Prospectul programului de investiții Confort completează informațiile pe care le găsiți în condițiile de la:
-

Asigurarea de viață cu econoimisire pentru copii și componenta suplimentară pentru investiție
Asigurarea de viață și componenta suplimentară pentru investiție

Împreună cu consultantul dumneavoastră Groupama Asigurări, vă puteți alege programul de investiții potrivit.
Caracteristicile programului de investiții Confort:

Obiectivul programului

Politica de investiții

Obiectivul programului Confort este să realizeze creșteri de capital pe termen lung și
mediu, prin investirea resurselor atrase preponderent în instrumente cu venit fix, pe
principiul diversificării riscului și administrării prudențiale și în vederea obținerii unei
rentabilități superioare a acestor resurse.
Programul de investiții Groupama Confort va investi în titluri de participare emise
de Fondul deschis de Investiții OTP Obligațiuni;
Fondul deschis de investiţii OTP Obligatiuni își propune să investească cel puțin 80%
în instrumente cu venit fix și maxim 20% în numerar și echivalent;
OTP Obligațiuni investește în instrumente cu venit fix – obligațiuni de stat,
municipale, corporative, titluri de stat, emise cu precădere de emitenți din Europa
Centrală și de Est cât și în depozite bancare.

Indice de referinţă(Benchmark)

Nu are indice de referință.

Nivel de risc și câștig

Nivelul de risc și câștig este scăzut.

Durata

Risc de credit;
Risc de dobândă;
Risc de valutar.
Durata minimă de investiție recomandată este de 3 ani.

Data lansării fondului

08 Aprilie 2008

Moneda

Lei

Principalele riscuri aplicabile:

-

Avantajele programului Confort

-

Pogramul de investiții Confort este potrivit
pentru dumneavoastră dacă

-

oferă conservarea și siguranța capitalului pe termen mediu şi lung;
datorită mixului de instrumente în care se fac investițiile fondului, câștigul
potenţial este mai mare comparativ cu dobânzile depozitelor bancare la
termen;
volatilitate redusă a prețului;
lichiditate: oricând puteți subscrie și/sau răscumpăra unitățile de fond;
flexibilitate în momentul răscumpărării – nu depindeți de scadențe fixe, ca
în cazul depozitelor bancare;
aveți acces la un portofoliu diversificat de instrumente cu venit fix și
dispersie eficientă a riscului datorită politicii de investiţii a fondului.
doriți să vă asumați un risc scăzut al investițiilor;
vă doriți un câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate;
vreți să faceți investiții pe termen mediu;
doriți să vă măriți capitalul prin investiţii în active denominate în lei, emise
de companii private, municipalități și guverne.
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