
Životní pojištění vnáší do života příjemný pocit finanční jistoty. 
Pokud živíte rodinu, platíte účty či splácíte půjčky, potřebujete 
si být jisti, že nenadálé neštěstí nepřivede Vás nebo Vaši rodinu 
do finanční tísně. Životní pojištění DYNAMIK Plus Vám ale 
poskytuje i další jistotu – a to, že Vaše peníze nebudou zahálet. 
Dynamický program dosáhl v roce 2006 zhodnocení 6,6 %.

Investice jako plus
Výhodou životního pojištění DYNAMIK Plus je možnost dobře 
investovat peníze, které si postupně spoříte. Způsob zhodnocení 
peněz si přitom můžete sami zvolit. Nabízíme pět programů, 
ze kterých si určitě vyberete – ať už jste nebo nejste ochoten či 
ochotna podstoupit určité riziko výměnou za možnost vyššího 
výnosu. Jednotlivé programy můžete v průběhu pojištění měnit. 

Přizpůsobivé pojištění
DYNAMIK Plus je pružnější než jiná životní pojištění. Celou 
řadu jeho vlastností můžete měnit i v průběhu pojištění podle 
momentální situace. Jednoduše můžete zvýšit i snížit pravidelně 
placené pojistné, můžete kdykoli přidat, zrušit anebo změnit 
parametry volitelných pojištění. Sami si rovněž určíte, kolik dáte 
na pojistné a kolik budete spořit a jakým způsobem. DYNAMIK 
Plus se neustále přizpůsobuje Vaší životní situaci a Vašim 
aktuálním potřebám.

Výhody pojištění
    investiční zámek – ochrana dosaženého výnosu ve fondech 

životního cyklu 
    Plus – unikátní kombinace garantovaného zhodnocení 

a investování 
    mimořádné pojistné 
    mimořádné výběry 
    daňové výhody 
    profesionální péče o Vaše finanční prostředky 
    spojení výhod dlouhodobého a pravidelného investování 

Změny v pojištění
Životní pojištění DYNAMIK Plus můžete kdykoli přizpůsobit své 
momentální situaci. Měnit můžete: 

    délku pojištění 
    výši pojistné částky 
    výši pojistného 
    investiční program 
    volitelná pojištění a jejich vlastnosti 

Investiční programy
Volbou programu rozhodujete, jakým způsobem se budou peníze 
na Vaší pojistné smlouvě zhodnocovat. Jednotlivé programy 
se od sebe liší výší možných výnosů a mírou rizika. Vyberte si 
z nastavených programů nebo si sestavte program zcela podle 
svého. Investiční programy zahrnují kombinace následujících 
fondů a možnosti zhodnocování finančních prostředků 
prostřednictvím garantované technické úrokové míry, resp. 
v případě mimořádného pojistného vyhlašované úrokové míry:

Fond nemovitostních akcií

S Individuálním programem můžete umístit prostředky přesně 
podle svého přání. U vkladu mimořádného pojistného si můžete 
vždy vybrat jakoukoli kombinaci umístění prostředků.

Informace o výkonnosti jednotlivých fondů 

Vztah výnosu a rizika
Pro investora na finančním trhu platí, že výnos, riziko a likvidita 
jakéhokoli instrumentu neexistují samostatně, ale jsou navzájem 
propojeny. Čím větší je očekávaný výnos daného instrumentu, tím 
větší je jeho riziko a naopak. Ideální investicí by byla investice 
nesoucí maximální výnos, minimální riziko a nejsnáze (nejvíce) 
likvidní.

Volitelná pojištění
Volitelná pojištění můžete uzavřít i vypovědět kdykoli v průběhu 
pojištění. Stejně tak můžete měnit i jejich parametry.
• úraz (můžete pojistit sebe a až tři děti) 
• závažná onemocnění 
• pro případ invalidity 
• pojištění pro případ nemoci

Životní pojištění DYNAMIK Plus

 Konzer-
vativní 
program

Nový 
vyvážený 
program

Nový 
růstový 
program

Nový 
dynamický 
program

Garantovaný výnos 100 % 30 % – –

Peněžní trh – – – –

Dluhopisy 
(Fond korporátních dluhopisů) 

– 50 % 40 % –

Akcie 
(Fond globálních značek) 

– – 30 % 40 %

Fond ropného 
a energetického průmyslu

– – 10 % 20 %

Zlatý fond – – – 10 %

Fond nemovitostních akcií – 20 % 20 % 30 %
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