Nordea jest największą instytucją finansową w Skandynawii
obsługującą ponad 10 mln Klientów, w tym 5,2 mln drogą
elektroniczną.

Nordea Gwarant

Idealna inwestycja na niepewne czasy

W Polsce Nordea reprezentowana jest przez Nordea Bank
Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A., Nordea Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A. i Nordea Finance S.A.
Więcej informacji znajdziesz na stronach:
www.nordea.pl
www.nordeapolska.pl
lub pod numerami infolinii:
0801 667 332 lub 0801 231 500
(opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)

Nordea Gwarant to produkt dostępny w formie grupowego ubezpieczenia na życie
i dożycie. Produkt został przygotowany przez Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na
Życie S.A., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. W imieniu i na rzecz którego działa:
Nordea Bank Polska S.A., ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia.
Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia prosimy zapoznać się
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Życie i Dożycie, dostępnymi na stronie
www.nordeapolska.pl. Nordea na warunkach wskazanych w OWU ma prawo złożyć
oświadczenie o nie rozpoczęciu okresu odpowiedzialności. Niniejsza informacja nie stanowi
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane.

Dlaczego są bezpieczne?

Sytuacja na rynkach finansowych skłania Klientów do wyboru inwestycji,
które dają możliwość osiągnięcia wysokich zysków, a jednocześnie gwarantują
bezpieczeństwo kapitału. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się produkty
strukturyzowane.

Produkty strukturyzowane to idealne rozwiązanie dla osób pragnących zabezpieczyć
zainwestowany kapitał. Część środków lokowana jest w bezpieczne instrumenty
finansowe. Dzięki temu produkty strukturyzowane gwarantują zwrot 100% lub z góry
określonej części, np. 97% wpłaconego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.

Najczęściej składają się one z dwóch elementów: obligacji i opcji. Zastosowanie
obligacji daje pewność odzyskania całości (lub z góry określonej części)
wpłaconego kapitału. Opcja to z kolei rodzaj zakładu o przyszłość. Zakład ten
dotyczy określonego indeksu, o jaki oparty jest dany produkt strukturyzowany
(np. kursy walut, wskaźnik sektora gospodarki itp.). Opcja ma za zadanie
wypracować jak najwyższy zysk.

Klient Nordea ma w związku z tym pewność, że otrzyma gwarantowany w umowie
procent wpłaconych środków. Nawet jeśli opcja nie przyniesie oczekiwanego zysku
z powodu podążania rynku w innym kierunku, niż założyli to analitycy, kapitał
pozostanie na z góry określonym poziomie. Jeśli indeksy o jakie oparta jest opcja
podążą w założonym kierunku, inwestor otrzymuje zagwarantowany kapitał oraz zysk.

Dzięki takiej konstrukcji produkty strukturyzowane to bezpieczne narzędzia
finansowe, które dają szansę na zdecydowanie wyższe zyski niż tradycyjne formy
oszczędzania, np. lokaty.
Produkty strukturyzowane Nordea Gwarant są oferowane w formie ubezpieczenia
na życie i dożycie.

Dla kogo są przeznaczone?
Produkty strukturyzowane mogą być szczególnie atrakcyjne dla osób, które:
c hcą osiągać zyski wyższe niż na tradycyjnych produktach oszczędnościowych
(lokaty, obligacje)
c enią bezpieczeństwo inwestycji, a więc chcą mieć gwarancję całości
lub znacznej części kapitału
s ą gotowe zainwestować swoje środki w dłuższym (np. rocznym bądź kilkuletnim)
horyzoncie czasowym
p
 ragną podzielić swoje środki między różne instrumenty finansowe, tak,
aby obniżyć ryzyko inwestycji
p
 osiadają wolne środki finansowe w wysokości minimum kilku tysięcy złotych

Gwarantem jest Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Dlaczego dają szanse na zyski?
Ze względu na odpowiedni dobór instrumentów finansowych składających się na
produkty strukturyzowane, inwestor ma szansę na zyski znacznie przewyższające
te z lokat bankowych.
W produktach strukturyzowanych zysk jest uzależniony od zmiany wartości
określonego indeksu. Indeks ten jest wybierany przez analityków w oparciu
o prognozy dla gospodarki światowej i trendy jakim podlegają wskaźniki
ekonomiczne. Głównym kryterium wyboru jest jego potencjał zysku. Inwestycja
w produkt strukturyzowany odbywa się poprzez nabycie opcji na ten właśnie
indeks. Dzięki temu na produktach strukturyzowanych można zarobić znacznie
więcej, niż na tradycyjnych lokatach.

Ile można zyskać?
Rozważmy przypadek, w którym Klient inwestuje
100 tyś. zł w produkt strukturyzowany ze 100%
gwarancją kapitału

Dywersyfikacja inwestycji.
Wiele produktów strukturyzowanych bazuje na alternatywnych klasach aktywów.
Opcje oparte na indeksach sektora rolnego czy rynku surowców są mało zależne
od wahań giełdowych, dzięki czemu dają możliwość skutecznego zróżnicowania
inwestycji.
Jednocześnie produkty strukturyzowane stanowią alternatywę dla tradycyjnych
oszczędności. Łączą bowiem gwarancję zainwestowanego kapitału z możliwością
osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków.

Bez podatku.
Nordea Gwarant ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Jedynie
taka konstrukcja produktu gwarantuje, że Klient nie ponosi kosztów podatku od
zysków kapitałowych (przy założeniu dotrzymania terminu ubezpiecznia).
Z Nordea Gwarant nie płacisz podatku od spadków i darowizn.

Brak opłat.
Z Nordea Gwarant nie ponosisz żadnych opłat wstępnych i opłat za zarządzanie.
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Korzyści

