Declaraţie
despre solicitarea Serviciului Navigator care se poate lega de Asigurarea de Viaţă
cu Caracter de Investiţie în Euro SIGNUM

Număr cerere / număr poliţă de asigurare:

Serviciul Navigator, este un serviciu de monitorizare a preţurilor unui fond de investiţie şi de gestionare a portfoliului CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., care
se poate solicita de către Contractantul al unei Asigurării de Viaţă cu Caracter de Investiţie în Euro SIGNUM, fără plata unui cost suplimentar, în acelaşi timp
cu semnarea cererii de asigurare sau în orice moment, pe durata contractului de asigurare. La acest serviciu se poate renunţa în orice moment, pe durata
contractului de asigurare, accesând Portalul Clienţii. Scopul Serviciului Navigator este de a neutraliza efectele negative, deseori semnificative, ale fluctuaţiei
de randament, care se pot observa pe pieţele monetare şi de capital şi de exploatare a creşterii, pe termen lung. Asigurătorul vizează minimizarea pierderilor
(funcţia STOP LOSS), în cazul scăderii preţurilor şi maximizarea randamentelor (funcţia START GAIN), în cazul creşterii preţurilor, prin transferul de capital
acumulat în asigurare, între fondurile de investiţii. Prin limitarea pierderilor poate fi asigurată o fluctuaţie de randament mai moderată a investiţiilor, ceea ce
crează posibilitatea de creştere mai puternică a capitalului de asigurare acumulat. Înainte de a solicita Serviciul Navigator, vă rugăm să vă informaţi pe site-ul
nostru şi în Condiţiile Speciale ale Asigurării de Viaţă cu Caracter de Investiţie în Euro SIGNUM, despre regulile detaliate ale serviciului.
Dorim să vă atragem atenţia asupra modificărilor operate începând cu data de 2013.10.07, a Condiţiilor Contractuale ale Serviciului Navigator, în ceea ce
priveşte data de efectuare a transferului automat între fonduri, a cursului valutar în cazul efectuării transferului şi a determinării numărului de unităţi. Aceste
modificări sunt după cum urmează:
“În cazul transferului automat între fonduri, Asigurătorul va folosi preţurile din a doua (2) zi de după evaluare zilei semnalului de vânzare/cumpărare şi
numărul de unităţi disponibile valabile din a treia (3) zi de după evaluarea zilei semnalului de vânzare/cumpărare. Toate tranzacţiile de vânzare/cumpărare
se efectuează după a treia (3) zi de la evaluarea semnalului de vânzare/cumpărare.”
Mediile mobile şi intervalele de toleranţă valabile necesare pentru operarea Serviciului Navigator în privinţa fondurilor de investiţii care se pot alege în cadrul
Asigurării de Viaţă cu Caracter de Investiţie în Euro SIGNUM:
Medie
mobilă

Intervalul
de toleranţă

Fondul de Investiţii Internaţional de Obligaţiuni în
Euro

120 de zile

3%

Fondul de Investiţii al Pieţelor Dezvoltate Global
pentru Acţiuni în Euro

120 de zile

7%

Fondul de Investiţii din America de Nord pentru
Acţiuni în Euro

120 de zile

7%

Fondul de Investiţii din Europa de Est pentru Acţiuni
în Euro

120 de zile

7%

Numele fondului de investiţii

Fondul de Investiţii al Pieţelor în curs de Dezvoltare
pentru Acţiuni în Euro

120 de zile

7%

Medie
mobilă

Intervalul
de toleranţă

Fondul de Investiţii din America Latină pentru
Acţiuni în Euro

120 de zile

7%

Fondul de Investiţii din China pentru Acţiuni în Euro

120 de zile

7%

Fondul de Investiţii din India pentru Acţiuni în Euro

120 de zile

7%

Fondul de Investiţii „Warren Buffet“ pentru Acţiuni
în Euro

120 de zile

7%

Fondul de Investiţii din Rusia pentru Acţiuni în Euro

120 de zile

7%

Fondul de Investiţii Metallicum pentru Piaţa
Mărfurilor în Euro

120 de zile

7%

Numele fondului de investiţii

Fondul protejat al Asigurării de Viaţă cu Caracter de Investiţie în Euro SIGNUM este: Fond de Investiţii cu Lichiditate în Euro.
Datele Contractantului:

Persoană fizică

Persoană juridică

Nume/Denumire:
Numele mamei la
naştere:
Locul naşterii:
CNP/CUI (în cazul
persoanelor juridice):
E-mail:

Data naşterii:
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L

L

A

A

A

A

(Serviciul se poate utiliza doar prin asigurarea unei
adrese de e-mail reală!)

Solicit activarea Serviciului Navigator:
cu privire la toate unităţile aferente tuturor conturilor acestei poliţe de asigurare.
cu privire la unităţile de investiţie generate de primele de asigurare eşalonate.
cu privire la unităţile de investiţie generate de primele de asigurare suplimentare.

O condiţie suplimentară, pentru solicitarea Serviciului Navigator, este aceea de a accepta declaraţia de alegere a modului de
comunicare electronic, pentru contractul Dumneavoastră de asigurare. Serviciul Navigator se poate activa doar prin intermediul
Portalului Clienţi. Prin prezenta declaraţie Contractantul indică cerinţa de activare a Serviciului Navigator, însă Serviciul Navigator
este activat doar după acceptarea declaraţiei de pe Portalul Clienţii. În absenţa acceptării acestei declaraţii de pe Portalul Clienţi,
Serviciul Navigator nu este activat.
Subsemnatul Contractant declar pe proprie răspundere că datele furnizate pentru CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. în prezenta declaraţie sunt corecte şi
reale. Subsemnatul Contractant iau act de faptul că serviciul Navigator şi schimbarea automată a fondului de invesţii efectuată în cadrul acestui serviciu poate
modifica semnificativ compoziţia portfoliului Contractantului şi riscul investiţiei. Subsemnatul Contractant iau act de faptul că eficienţa serviciului Navigator
poate fi influenţat şi de compoziţia portfoliului de investiţii al Contractantului, de durata investiţiei şi de preţul viitor al fondurilor de investiţii, ca urmare,
Asigurătorul nu poate garanta şi nu garantează că prin utilizarea Serviciului Navigator oricare portfoliu pe orice durată poate realiza un randament mai ridicat
decât fără utilizarea acestuia. Subsemnatul Contractant iau act de faptul că toate riscurile legate de utilizarea serviciului vor fi suportate de Contractant.
Serviciul Navigator poate fi solicitat sau renunţat oricând prin trimiterea unei declaraţii la adresa poştală (O.P. 83, C.P. 105, Bucureşti) sau pe adresa de e-mail
(relatiiclienti@cig.eu) a Asigurătorului.
luna

anul 20

			______________________________

Semnătura Contractantului

Valabil începând cu data de 1 martie 2014

P0210NY1451/03

Localitatea ___________________, ziua

