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Investiční životní pojištění Royal I. vyneslo zhodnocení ve výši 58,67 %
PRAHA, 6. leden 2015 – Unikátní koncept jednorázového investičního životního pojištění Royal I. přinesl
svým klientům za šest let celkové zhodnocení ve výši 58,67 % a byl tak naplněn příslib zajímavého
výnosu.
„Podkladová aktiva programu investování Royal I. byla představována strukturovanými dluhopisy, jejichž
potencionální zhodnocení bylo vázáno na výkonnost koše 20 akciových titulů. S potěšením klientům
oznamujeme, že konečné zhodnocení produktu Royal I. činí 58,67 % a překonalo i výši všech dosud
přiznaných kuponů,“ uvádí Martin Švec, ředitel produktového oddělení MetLife pojišťovny.
Produkt byl navržen tak, aby maximálně reagoval na turbulentní podmínky na trzích v roce 2008 a umožnil
získání výnosu nejen na rostoucích, ale i na stagnujících či mírně klesajících trzích. Způsob výpočtu výnosu byl
transparentní a zároveň naprosto unikátní. Konečný výnos se počítal dvěma metodami, přičemž se zvolila ta,
která klientovi přinesla větší zhodnocení. Tento koncept zajistil klientům jistotu výplaty 100 % alokovaného
pojistného na konci sjednané šestileté pojistné doby a v ideálním případě mohl přinést zhodnocení v maximální
výši 75 % z alokovaného pojistného za toto období.
Royal I. byl prvním ze série kapitálově garantovaných investičních životních pojištění za jednorázové pojistné
připravené ve spolupráci se společností Société Générale.

MetLife pojišťovna a.s. zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností MetLife, která patří ve světě
pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového,
investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů
všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz
MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, pečující o 90 miliónů. Prostřednictvím
svých poboček a dceřiných společností si MetLife udržuje přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe,
Tichomoří, Evropě a na Středním východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com
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