
Chcete-li získat podrobnější informace a odpovědi na otázky, budeme rádi,
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Zelenou linku 800 128 482.
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Jsme silná mezinárodní pojišťovací společnost s bohatou historií na vyspělých pojistných 
trzích. Stojíme na jednom z předních míst více než 300 let a opíráme se o dlouhodobé a pevné 
finanční základy i tradici v tom nejlepším slova smyslu. Pro své klienty chceme být 
důvěryhodným a spolehlivým partnerem.

Aviva globálně
•  S více než třísetletou historií je nejstarší pojišťovnou na světě

•  Je největší pojišťovnou ve Velké Británii a evropskou jedničkou v životním pojištění

•  Na světovém žebříčku zaujímá mezi pojišťovacími skupinami 6. místo

•  Jejích služeb využívá 50 milionů spokojených klientů

•  Aktiva spravovaná společností přesahují 300 miliard britských liber

•  Pracuje pro ni 54 tisíc zaměstnanců a prostřednictvím více než 80 společností má své zastoupení 
ve 28 zemích světa

Aviva v České republice
•  V České republice působí Aviva od roku 1997 (do roku 2002 pod názvem Commercial Union) 

jako součást mezinárodní pojišťovací skupiny Aviva

• Důvěřuje jí přes 50 tisíc klientů

•  Specializuje se na produkty investičního životního pojištění

•  Regionální kanceláře Aviva najdete ve všech krajích České republiky

• Aviva je členem České asociace pojišťoven (ČAP)

• Jako nadnárodní společnost je také členem Britské obchodní komory

Jedním z hlavních standardů společnosti Aviva je poskytování špičkových finančních služeb 
a nabídka vysoce kvalitních produktů životního pojištění.

Osobní životní plán
Talisman

dětské životní pojištění

Aviva EasyLife 

investiční životní pojištění

O kvalitě našich služeb svědčí i ocenění, která jsme za posledních pět let získali:
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Aviva Royal III. 
nová verze úspěšného produktu investičního životního pojištění 
s jednorázově placeným pojistným

Další parametry produktu
• Pojistná doba od 17. 12. 2010 do 27. 12. 2018

• Emitentem podkladových aktiv je SGA Société 
Générale Acceptance N.V., která je členem přední 
evropské bankovní skupiny Société Générale

• Splatnost podkladových aktiv 1–8 let v závislosti 
na jejich výkonnosti

• V případě smrti výplata 101 % kapitálové hodnoty 
pojištění 

• Dostupnost finančních prostředků i v průběhu 
pojištění (odkupné)

Jak se stanoví výnos?
Výnos podkladových aktiv je stanoven na základě 
měsíčních vyhodnocování výkonnosti indexu 
Euro Stoxx 50. Z každé měsíční výkonnosti je započteno 
max. 3,5 %. Jednou ročně, vždy v prosinci, je vypočtena 
výroční výkonnost jako součet všech měsíčních 
započitatelných výkonností od počátku pojištění. 

Na konci pojistné doby odpovídá výnos z alokovaného 
pojistného té nejvyšší z těchto výročních výkonností. 
Záporné výnosy k datu splatnosti se klienta nedotknou 
– na konci pojistné doby je hodnota minimálně 
100 % alokovaného pojistného. 

Nejvyšší hodnota výroční 
výkonnosti je uzamčena a výnos pod 
tuto hodnotu již nepoklesne.

Klient by na konci pojistné doby 
získal 146 % alokovaného 
pojistného.

Došlo k překonání cílové výkonnosti 
– nastává splatnost podkladových aktiv.

Klient by po konci 3. pojistného 
roku získal 130 % alokovaného 
pojistného, tyto prostředky by byly 
okamžitě dostupné. 

Další velkou předností produktu je možnost dřívější splatnosti podkladových aktiv a možnost mít 
zhodnocené prostředky k dispozici okamžitě, a to překročí-li výroční výkonnost cílovou výkonnost: 

Důležité upozornění: 
Kapitálová hodnota pojištění může v průběhu pojistné doby kolísat a poklesnout i pod částku odpovídající alokovanému pojistnému. 
Vyplacení alokovaného pojistného a dosaženého výnosu je podmíněno řádným vypořádáním závazků ze strany emitenta podkladových aktiv, 
kterým je SGA Société Générale Acceptance N.V., která je členem bankovní skupiny Société Générale se sídlem 29, boulevard Haussmann, 
75009  Paříž, Francie. Uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a nemohou být považovány za indikaci budoucího vývoje a nezohledňují 
daňové aspekty. Tento materiál poskytuje vzhledem ke své formě a omezenému rozsahu pouze rámcové a dílčí informace. Pro získání 
podrobnějších informací je nutné vždy vycházet z konkrétních pojistných podmínek a smluvních ujednání pro daný pojistný produkt. 
Informace uvedené v tomto materiálu jsou platné k datu vydání tohoto materiálu. 

Ilustrativní příklad 1: 

Ilustrativní příklad 2: 

Seznamte se blíže s lordem Swordem 
na www.aviva-royal.cz!

Taky chcete možnost 
atraktivního výnosu a nevoní vám 

vysoké investiční riziko?

Jaké jsou výhody Aviva Royal III.? 
•   Alokace do programu investování Royal III., jehož podkladová aktiva 

mají při splatnosti sjednánu výplatu minimálně 100 % alokovaného 
pojistného 

•  Navíc je možné získat atraktivní výnos závislý na vývoji indexu 
Euro Stoxx 50 

•  „Zamykání“ nejvyšší dosažené hodnoty výroční výkonnosti – 
o jednou dosažený (zamčený) výnos klient již nepřijde, a to ani při 
následném poklesu indexu, naopak jej může dále navýšit

•  Při překonání stanoveného cílového výnosu má klient 
zhodnocené prostředky k dispozici ihned – není třeba čekat 
na konec pojistné doby

• Žádné měnové riziko
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Index Euro Stoxx 50 
je hlavní evropský index, 
používaný pro měření 
výkonnosti evropských 
akciových trhů. Obsahuje 
akcie 50 nejvýznamnějších 
společností Eurozóny, 
které jsou lídry ve svých 
oborech (např. Siemens, 
Telefónica aj.).

Produkt je možné sjednat pouze od 1. 10. do 10. 12. 2010 
(nabídka však bude v případě vyčerpání celkového objemu ukončena dříve).

Brozura_royal-III-01.indd   3-4 17.9.2010   14:25:50


