Ambre 2020

Η Εξέλιξη
στις Επενδύσεις

Το κεχριμπάρι (ambre) είναι απολιθωμένο ρετσίνι από κωνοφόρα δέντρα, έλατα ή πεύκα που ξεπερνά σε ηλικία τα 30 εκατομμύρια χρόνια.

Ambre 2020
Επενδύουμε μαζί σε ένα αύριο που γίνεται καλύτερο κάθε μέρα.
Προϊόν: Groupama Αmbre 2020
Επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση
Επενδυτικό κεφάλαιο: Groupama Selection Protect 85

Ορισμοί που πρέπει να γνωρίζετε
Μικτό Ασφάλιστρο:

Είναι το 100% του κεφαλαίου που καταβάλλετε.

Καθαρό Ασφάλιστρο:

Είναι το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση της
υποχρεωτικής εισφοράς προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής
(0,4% με μέγιστο τα €80) από το Μικτό Ασφάλιστρο.

Επενδυόμενο Ποσό:

Είναι το ποσό που επενδύεται στο επενδυτικό κεφάλαιο
και ισούται με το Καθαρό Ασφάλιστρο μετά από αφαίρεση
των Εξόδων Διάθεσης και του Κόστους Ασφάλισης Ζωής.

Eπενδυτικό Kεφάλαιο:

Είναι το GROUPAMA SELECTION PROTECT 85
(ISIN: FR0013397874)
Διαχειρίστρια Εταιρεία είναι η Groupama Asset Management.

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Τι είναι το Groupama Ambre 2020
Είναι το νέο προϊόν Unit Linked της Groupama Ασφαλιστικής που συνδυάζει τη δυνατότητα επένδυσης σε διεθνείς
κεφαλαιαγορές μαζί με 10ετή Ασφάλιση Ζωής.
Το Groupama Ambre 2020 προσφέρει τη δυνατότητα για αποταμίευση και επένδυση, μέσω τοποθέτησης στο επενδυτικό
κεφάλαιο Groupama Selection Protect 85, που παρέχει έκθεση στις κεφαλαιαγορές αλλά ταυτόχρονα παρέχει μερική
προστασία κεφαλαίου.
Διαχειρίστρια εταιρεία του επενδυτικού κεφαλαίου GROUPAMA SELECTION PROTECT 85 είναι η Groupama Asset
Management.
H παρεχόμενη προστασία εξασφαλίζει ότι η τιμή του επενδυτικού κεφαλαίου δεν θα πέσει ποτέ κάτω από το 85% της
μεγαλύτερης τιμής που έχει ποτέ επιτύχει.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό κεφάλαιο Groupama Selection Protect 85 μπορείτε να αντλήσετε
από τον σύνδεσμο: https://bit.ly/2Ep3Spd στις ενότητες « Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές» και
«Ενημερωτικά Δελτία».
Πως εξελίσσεται το Groupama Ambre 2020

Η επένδυση
παραμένει ενεργή
μέχρι την
προκαθορισμένη λήξη της

Δυνατότητα εξαγοράς
100% του λογαριασμού
επένδυσης,
χωρίς καμία χρέωση,
μετά τον πρώτο
χρόνο ασφάλισης.

Λήξη της
ασφάλισης ζωής

1ος χρόνος

10 έτη

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

10 έτη +

Ασφάλιση Ζωής
Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου κατά τα πρώτα 10 έτη ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (διάρκεια
της ασφάλισης ζωής), καταβάλλεται στους δικαιούχους η αξία του λογαριασμού επένδυσης του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου κατά την ημερομηνία θανάτου, καθώς και το κεφάλαιο ασφάλισης ζωής αθροιστικά. Το κεφάλαιο ασφάλισης
ζωής είναι ίσο με το 5% του Μικτού Ασφαλίστρου.
Επίπεδο προστασίας
• Το επενδυτικό κεφάλαιο εφαρμόζει την επενδυτική στρατηγική TIPP (Time Invariant Portfolio Protection), που του
επιτρέπει να διατηρεί έκθεση σε δυνητική άνοδο των αγορών, προσφέροντας ταυτόχρονα συνεχή μερική προστασία
κεφαλαίου ως προς δυνητική πτώση των αγορών.
• Προστασία κατά 85% της τιμής του επενδυτικού κεφαλαίου, ανά πάσα στιγμή.
• Η εγγύηση της προστασίας αυτής παρέχεται από την τράπεζα BNP Paribas για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας του
επενδυτικού κεφαλαίου. Στην λήξη της περιόδου προστασίας ακολουθούνται διαδικασίες για ανανέωσή της.
Η Groupama Ασφαλιστική και ο Όμιλος Groupama δεν παρέχουν κάποια επιπλέον εγγύηση.
Τεχνικές Πληροφορίες
• Επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση.
• Εφάπαξ ασφαλίστρου.
• Ελάχιστο Αρχικό Μικτό Ασφάλιστρο: 4.000€.
• Δυνατότητα έκτακτων καταβολών.
• Ελάχιστο Έκτακτο Μικτό Ασφάλιστρο: 1.000€.
• Ελάχιστη διάρκεια ασφαλιστηρίου: 10 έτη.
• Διάρκεια κάλυψης ασφάλισης ζωής: 10 έτη.
• Ασφαλισμένο Κεφάλαιο Ζωής: 5% επί του Αρχικού Μικτού Ασφαλίστρου.
• Ποσοστό εξόδων διάθεσης επί του Καθαρού Ασφαλίστρου: 6,75%.
• Κόστος Ασφάλισης Ζωής επί του Αρχικού Μικτού Ασφαλίστρου: 0,5%.
• Εισφορά στο Eγγυητικό Kεφάλαιο Zωής: 0,4% επί του Καθαρού Ασφαλίστρου, με μέγιστο το ποσό των €80.
• Κωδικός ISIN του επενδυτικού κεφαλαίου: FR0013397874.

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Μηχανισμός λειτουργίας της προστασίας του επενδυτικού κεφαλαίου
H παρεχόμενη προστασία εξασφαλίζει ότι η τιμή του επενδυτικού κεφαλαίου δεν θα πέσει ποτέ κάτω από το 85% της
μεγαλύτερης τιμής που έχει ποτέ επιτύχει.
Στο παρακάτω γράφημα μπορείτε να δείτε ενδεικτικά τον τρόπο προστασίας του επενδυτικού κεφαλαίου Groupama
Selection Protect 85.
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ

80
H Καθαρή Τιμή του επενδυτικού κεφαλαίου
ξεκινάει από 100 και η Προστατευμένη Τιμή
του από το 85% αυτής, δηλαδή από το 85.

Έστω ότι ακολούθως η Καθαρή Τιμή του
ακολουθεί καθοδική πορεία και πέφτει
προοδευτικά από το 120 στο 110. 

Έστω ότι ακολούθως η Καθαρή Τιμή του
αρχίζει να έχει ξανά ανοδική πορεία και
ανεβαίνει προοδευτικά από το 110 στο 126.

Έστω ότι η Καθαρή Τιμή ακολουθεί ανοδική
πορεία και ανεβαίνει προοδευτικά στο 120.

Η Προστατευμένη Τιμή δεν πέφτει, αλλά
παραμένει στο 85% της υψηλότερης Καθαρής
Τιμής που έχει επιτευχθεί (120), δηλαδή μένει
σταθερή στο 102, παρότι η Καθαρή Τιμή του
πέφτει.

Η Προστατευμένη Τιμή μένει σταθερή στο
102 για όσο διάστημα η Καθαρή Τιμή του
υπολείπεται της μέγιστης τιμής του
που έχει επιτευχθεί (120) και αρχίζει να
αυξάνεται προοδευτικά από το 102 όταν
η Καθαρή Τιμή περάσει το 120.

Κατά τον ίδιο τρόπο ανεβαίνει και
η Προστατευμένη Τιμή προοδευτικά και
φτάνει στο 102, δηλαδή στο 85% του 120.

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Τα πλεονεκτήματα του Groupama Ambre
• Απολαμβάνετε προστασία που εξασφαλίζει ότι η τιμή του επενδυτικού κεφαλαίου δεν θα πέσει ποτέ κάτω από το 85% της
μεγαλύτερης τιμής του.
• Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στα χρήματά σας οποιαδήποτε στιγμή μετά το πρώτο έτος.
• Εξασφαλίζετε ένα επιπλέον κεφάλαιο στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής.
• Απολαμβάνετε απόλυτη διαφάνεια για την πορεία της επένδυσής σας.
• Η επαγγελματική διαχείριση της επένδυσής σας πραγματοποιείται από έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές
κεφαλαίων στην Ευρώπη, την Groupama Asset Management.
• Χαμηλό ποσό εκταμίευσης. Με ελάχιστο εφάπαξ ποσό επένδυσης τις €4.000, σας δίνεται η δυνατότητα επένδυσης στις
διεθνείς κεφαλαιαγορές.
• Καθημερινή ενημέρωση, για την πορεία της επένδυσης, εύκολα και απλά μέσω του χώρου πελατών “e-μαι πελάτης”.
• Τακτική ενημέρωση σε ετήσια βάση μέσω ενημερωτικής επιστολής και καθημερινά από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο.
Κίνδυνοι των στοιχείων του ενεργητικού του κεφαλαίου
Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών
διαφέρει και εξαρτώνται από ποικίλες παραμέτρους, η διενέργεια επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα συνεπάγεται
πάντοτε έκθεση σε κινδύνους που δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως.
Οι αναλυτικές λεπτομέρειες, οι καλύψεις, οι χρεώσεις, ο μηχανισμός του προγράμματος και οι πλήρεις πληροφορίες
αναφέρονται αναλυτικά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο έγγραφο βασικών πληροφοριών του προϊόντος, καθώς και στο
“www.groupama.gr/Groupama-Ambre-2020”

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Επιλέγοντας τη Groupama Ασφαλιστική
Από το 2007, η Groupama Ασφαλιστική ανήκει στο διεθνή ασφαλιστικό και τραπεζικό Όμιλο Groupama, που ιδρύθηκε το
1900 στη Γαλλία. Ο Όμιλος Groupama συνδυάζει ασφαλιστικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες σε 10
χώρες, στηριζόμενος σε πολυδιάστατα δίκτυα διανομής για την εξυπηρέτηση των 12 εκατομμυρίων πελατών του.
Σήμερα, ο Όμιλος αναπτύσσει τις δραστηριότητές του γύρω από 3 κύριους άξονες:
1. Ασφαλίσεις & Υπηρεσίες στη Γαλλία, μέσω 3 διακριτών εμπορικών σημάτων, Groupama, Gan και Αmaguiz.com.
2. Ασφαλίσεις & Υπηρεσίες διεθνώς, μέσω των 9 θυγατρικών εταιριών του εκτός Γαλλίας: Ιταλία, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία, Τυνησία και Κίνα.
3. Διαχείριση περιουσίας, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, μέσω της τράπεζας Orange Banque, και
μέσω της Groupama Asset Management.
Η μακροβιότητα και η δύναμη του Ομίλου του επιτρέπουν να στηρίζει αποτελεσματικά τις θυγατρικές του στο εξωτερικό.
Πέρα από τα εφόδια - οικονομικά και τεχνικά - που θέτει στη διάθεσή τους, ο Όμιλος Groupama αναπτύσσει μαζί τους
συνέργειες σε όλους τους τομείς (σχεδιασμός προγραμμάτων, αναλογιστικές μελέτες, πληροφοριακά συστήματα, ανάπτυξη
νέων υπηρεσιών, κ.λπ.). Ιδιαίτερα σημαντικό προτέρημα αποτελεί η στήριξη του Ομίλου στον τομέα της διαχείρισης
περιουσίας, μέσω της εξειδικευμένης εταιρίας του, της Groupama Asset Management, που διακρίνεται συνεχώς για την
ποιότητα των επιδόσεών της.

Παρουσία σε 10 χώρες
€14,3 δις. κύκλος εργασιών

Όμιλος Groupama | Στοιχεία 2018
12 εκατοµµύρια πελάτες
297% δείκτης φερεγγυότητας (Solvency II)

Groupama Ασφαλιστική
Με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και πάνω από 90 χρόνια – καθώς λειτουργεί αδιάκοπα από το 1928 – και
όνομα αναγνωρισμένο για την αξιοπιστία των υπηρεσιών της, η Groupama Ασφαλιστική συγκαταλέγεται ανάμεσα στις
«σταθερές αξίες» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Η Groupama Ασφαλιστική αξιοποιεί συνεχώς όλα τα πλεονεκτήματά
της στο πλαίσιο μιας στρατηγικής καινοτομίας, ανάπτυξης και αποδοτικότητας, προς όφελος των πελατών της.
Εταιρία ανοιχτή προς όλους – ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, κ.λπ. – η Groupama Ασφαλιστική διαθέτει
πλήρη σειρά προϊόντων που καλύπτουν κάθε είδους ασφαλιστική ανάγκη στο πλαίσιο τόσο της προσωπικής και
οικογενειακής ζωής, όσο και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Κύκλος εργασιών €139,4 εκατ
Περιθώριο φερεγγυότητας (SCR) 159,6%

Groupama Ασφαλιστική | Στοιχεία 2018
280.000 πελάτες

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Ambre 2020

Το κεχριμπάρι (ambre) είναι απολιθωμένο ρετσίνι από κωνοφόρα
δέντρα, έλατα ή πεύκα που ξεπερνά σε ηλικία τα 30 εκατομμύρια
χρόνια. Κάτι τόσο απλό, όπως το ρετσίνι, με τα χρόνια εξελίσσεται
σε κάτι υπέροχο και σπάνιο, το κεχριμπάρι. Επιπλέον, το χρώμα,
η ζεστασιά και οι ηλεκτρικές του ιδιότητες έχουν χαρίσει στο
κεχριμπάρι φήμη προστατευτικής ουσίας.

To προϊόν δεν μπορεί ποτέ να κατέχεται νομίμως ή επ’ ωφελεία οποιουδήποτε «Προσώπου Η.Π.Α.» [όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό S που έχει εκδοθεί
δυνάμει του από 1933 Νόμου περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (Κανονισμός S)], και κατά συνέπεια προσφέρεται και
πωλείται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόσωπα που δεν είναι «Πρόσωπα Η.Π.Α.» σε συνάρτηση με τον Κανονισμό S. Δια της αγοράς του προïόντος, κάθε
αγοραστής θα θεωρείται ή ότι έχει συμφωνήσει ή, αναλόγως με την περίπτωση, θα απαιτηθεί από αυτόν να το κάνει, ότι δεν δύναται να επαναπωλήσει ή με άλλο
τρόπο να μεταβιβάσει το προïόν που κατέχει, παρά μόνο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών δι’ «υπεράκτιας συναλλαγής» (όπως ορίζεται στον Κανονισμό S) σε πρόσωπο που
δεν είναι «Πρόσωπο Η.Π.Α.»
Επίσης ΔΕΝ διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα που είναι ή έχουν καταστεί κάτοικοι σε χώρα: (i) που είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο των υψηλού κινδύνου
και μη συνεργαζομένων περιοχών, ο οποίος θεσπίζεται από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) ή (ii) που είναι αντικείμενο
κυρώσεων, επιβληθείσων είτε από την Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υπό κεφ. VII του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών, ή από το Ευρωπαïκό Συμβούλιο υπό άρθρο 13 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διεθνείς υποθέσεις και πολιτική ασφαλείας), ή (iii) που είναι
εγγεγραμμένη στον κατάλογο των χωρών στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Γραφείο Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων Εξωτερικού των Η.Π.Α.

Λεωφ. Συγγρού 213-215, 171 21 Νέα Σμύρνη Αττικής
Call Center: +30 210 329 5111 • 800 11 93 800
email: info@groupama.gr • www.groupama.gr

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

