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GB136 JELÛ SZELENCE ÉLETBIZTOSÍTÁS 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Jelen dokumentum a GB136 jelű Szelence Életbiztosítás tartama során

megváltozott adatok aktuális értékét tartalmazza.

1. A módosított eszközalapok lehetséges
eszközösszetétele és befektetési politikája

a. Eszközalap neve: Magyar Állampapír Eszközalap
Lehetséges eszközösszetétel: magyar állam által kibocsátott köt-

vény, kincstárjegy; a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott értékpapír;

helyi, illetve regionális önkormányzat által kibocsátott értékpapír; egyéb

állam vagy állami szerv által kibocsátott értékpapír; állampapírokkal, il-

letve kamattal kapcsolatos származékos instrumentumok; hasonló esz-

közökbe fektető befektetési alapok befektetési jegye; bankbetét; rövid

távú állampapír; pénzpiaci befektetési alap jegye.

Befektetési politika: az eszközalap célja a kibocsátói kockázat

szempontjából kockázatmentes, illetve minimális kockázatot jelentő

magyarországi kibocsátású befektetésekkel a portfólió reálértékének

megőrzése és az infláció feletti hozam mértékének maximalizálása 3–5

éves időtávon. Az eszközalap a lehető legbiztonságosabb befektetési

instrumentumokat, a magyar állami garanciával rendelkező értékpapí-

rokat építi be portfóliójába. Az eszközalap eszközértékének legalább

80%-át forintban jegyzett magyar állampapírba fekteti be. Fontos célja

a hosszú távú állampapírkamatoknak a konvergencia-folyamatból adó-

dóan várható mozgásából adódó hozamprémium kihasználása, ezért a

portfólióban nagyobb súlyt képviselnek az egy évnél hosszabb lejáratú

állampapírok. Az eszközalap célját alapvetően az értékpapírok vételé-

nek időzítésével és a hozamok lejárati szerkezetében rejlő lehetőségek

kihasználásával kamat és árfolyamnyereség formájában éri el. Az esz-

közalap piaci benchmarkjának hátralévő átlagos futamideje 4–4,5 év

között van. Az eszközalap alapdevizája forint. Az eszközalap a piaci le-

hetőségek kihasználása és a szükséges likviditás biztosítása érdekében

az eszközértéke 10 százalékának mértékéig fektethet rövid távú befek-

tetési eszközökbe, például bankbetétbe, rövid távú állampapírba, illetve

pénzpiaci befektetési alapba. A rövid távú kockázatmentes befekteté-

sekhez viszonyítva magasabb várható hozamszint realizálása hosszabb

távú befektetést igényel, ezért az ajánlott befektetési időtáv legalább

3 év. A biztosító az eszközalapban elhelyezett megtakarí-
tásokra garanciát, tőke- vagy hozamvédelmet nem vállal.
Számszerűsíthető kockázatok:
Piaci árváltozás kockázata: ................................................................ 3

Kamatkockázat: ................................................................................ 4

Kibocsátói/hitelezési kockázat: .......................................................... 1

Devizaárfolyam-kockázat: ................................................................. 1

Egyéb kockázatok: Politikai tényezők; Nemzetközi hatások és külső

befektetői megítélés, Infláció; Likviditási; Koncentrációs; Származékos

ügyletek; Partnerek.

Általános befektetési kockázat: .............................................. 4

Ajánlott időtáv: 3–5 év.

Benchmark: Az eszközalap benchmarkja az Államadósság Kezelő

Központ által számolt MAX index (Bloomberg kód: MAX IDX Index). Az

index összetétele évente többször felülvizsgálatra kerül. Az index teljes

hozam alapú, az esedékességek az indexbe újra-befektetésre kerülnek.

b. Eszközalap neve: Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Esz-
közalap
Lehetséges eszközösszetétel: a világ fejlett államaiban székhellyel

rendelkező gazdálkodó szervezetek tőzsdén jegyzett részvénye, tulaj-

donviszonyt megtestesítő értékpapírja; részvényekkel kapcsolatos szár-

mazékos és egyéb instrumentumok; hasonló eszközökbe fektető be-

fektetési alapok befektetési jegye; a származékos ügyletekhez kapcso-

lódó kamatozó instrumentumok; bankbetét; rövid távú állampapír;

pénzpiaci befektetési alap jegye; deviza.

Befektetési politika: Az eszközalap célja, hogy a világ fejlett orszá-

gai részvénypiacainak hozamát tegye elérhetővé az ügyfelek számára

100 százalékban részvényekbe és részvénykockázatot képviselő instru-

mentumokba történő befektetéssel. A befektetési portfólió olyan mó-

don kerül összeállításra, hogy az eszközalap hozama a fejlett piaci rész-

vényektől várható hozamot nyújtsa magas fokú földrajzi és iparági koc-

kázatmegosztás mellett. Az értéknövekedés forrása az értékpapírok ér-

tékének növekedése, kisebb részben az azokból eredő folyó jövedel-

mek. Az eszközalap devizája forint, a portfólió nem forintban denomi-

nált közvetlen befektetéseinek legalább 80 százaléka származékos ügy-

letek segítségével forintra kerül fedezésre, így a forint és a befektetési

portfólió nem forintos eszközeinek devizaárfolyamai közötti árfolyam-

kockázat nagyrészt nem jelenik meg az eszközalap árfolyamában. Az

eszközalap a piaci lehetőségek kihasználása és a szükséges likviditás biz-

tosítása érdekében az eszközértéke 10 százalékának mértékéig fektet-

het rövid távú befektetési eszközökbe, például bankbetétbe, rövid távú

állampapírba, illetve pénzpiaci befektetési alapba. A rövid távú kocká-

zatmentes befektetésekhez viszonyítva magasabb várható hozamszint

realizálása hosszú távú befektetést igényel, ezért az ajánlott befektetési

időtáv legalább 8 év. A biztosító az eszközalapban elhelyezett
megtakarításokra garanciát, tőke- vagy hozamvédelmet
nem vállal.
Számszerűsíthető kockázatok:
Piaci árváltozás kockázata: ................................................................ 5

Kamatkockázat: ................................................................................ 1

Kibocsátói/hitelezési kockázat: .......................................................... 2

Devizaárfolyam-kockázat: ................................................................. 2

Egyéb kockázatok: Politikai tényezők; Nemzetközi hatások és külső

befektetői megítélés; Infláció; Likviditási; Koncentrációs; Származékos

ügyletek; Partnerek.

Általános befektetési kockázat: .............................................. 5

Ajánlott időtáv: 8–10 év.

Benchmark: Az eszközalapok benchmarkja az MSCI Total Return Net

World Index (Bloomberg kód: NDDUWI Index). Az index összetétele

évente többször felülvizsgálatra kerül. Az index szabad közkézhányad-

dal súlyozott piaci kapitalizáció alapú teljes hozam index, amelyben az

adózás utáni osztalékok újra-befektetésre kerülnek.

c. Eszközalap neve: Magyar Részvény Eszközalap
Lehetséges eszközösszetétel: magyarországi gazdálkodó szerve-

zetek tőzsdén jegyzett részvénye, tulajdonviszonyt megtestesítő érték-

papírja; részvényekkel kapcsolatos származékos és egyéb instrumen-

tumok; hasonló eszközökbe fektető befektetési alapok befektetési

jegye; a származékos ügyletekhez kapcsolódó kamatozó instrumen-

tumok; bankbetét; rövid távú állampapír; pénzpiaci befektetési alap

jegye; deviza.

Befektetési politika: az eszközalap célja, hogy a részvények jelle-

géből adódóan magasabb befektetési kockázat mellett, de a részvény-

befektetésektől várható módon az állampapírpiaci hozamokat megha-

ladó hozamot érjen el. Az eszközalap kizárólag részvényekbe és rész-

vénykockázatot képviselő instrumentumokba fektet. Döntő részben aG
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BUX index meghatározó értékpapírjai kerülnek a portfólióba, de emel-

lett más, a budapesti tőzsdén jegyzett és nem jegyzett értékpapírok és

egyéb részvények is felhasználhatók. Az értéknövekedés forrása az ér-

tékpapírok értékének növekedése, kisebb részben az azokból eredő

folyó jövedelmek. Az eszközalap alapdevizája forint. Az eszközalap a

piaci lehetőségek kihasználása és a szükséges likviditás biztosítása érde-

kében az eszközértéke 10 százalékának mértékéig fektethet rövid távú

befektetési eszközökbe, például bankbetétbe, rövid távú állampapírba,

illetve pénzpiaci befektetési alapba. A rövid távú kockázatmentes be-

fektetésekhez viszonyítva magasabb várható hozamszint realizálása

hosszú távú befektetést igényel, ezért az ajánlott befektetési időtáv

legalább 8 év. A biztosító az eszközalapban elhelyezett meg-
takarításokra garanciát, tőke- vagy hozamvédelmet nem
vállal.
Számszerűsíthető kockázatok:
Piaci árváltozás kockázata: ................................................................ 7

Kamatkockázat: ................................................................................ 1

Kibocsátói/hitelezési kockázat: .......................................................... 2

Devizaárfolyam-kockázat: ................................................................. 1

Egyéb kockázatok: Politikai tényezők; Nemzetközi hatások és külső

befektetői megítélés; Infláció; Likviditási; Koncentrációs; Származékos

ügyletek; Partnerek.

Általános befektetési kockázat: .............................................. 7

Ajánlott időtáv: 8–10 év.

Benchmark: az eszközalap benchmarkja a Budapest Értéktőzsde BUX

indexe (Bloomberg kód: BUX Index). Az index összetétele évente több-

ször felülvizsgálatra kerül. Az index teljes hozam alapú, az esedékessé-

gek az indexbe újra-befektetésre kerülnek.

2. A portfolió összetétele

Magyar Állampapír Forint Eszközalap: 90%

Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap: 5%

Magyar Részvény Forint Eszközalap: 5%

3. Eszközalap-kezelési díj

Magyar Állampapír Forint Eszközalap: 1%

Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap: 1%

Magyar Részvény Forint Eszközalap: 1%

4. Eszközalapok eladási és vételi árfolyamainak
különbsége

Az eladási és vételi árfolyam különbsége valamennyi eszközalap esetén

0%.

5. Portfólióváltás költsége

A 2. pontban feltüntetett portfolióra való váltás ingyenes, egyéb portfolió-

váltásra nincs lehetőség.
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