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Με πάνω από 160 χρόνια εµπειρίας, η CNP Assurances είναι ο Γαλλικός πολυεθνικός κολοσσός µε:
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Έγγραφο βασικών πληροφοριών

Το παρόν έντυπο ετοιµάστηκε στις 31 Δεκεµβρίου 2017

Το ασφαλιστικό σχέδιο που πρόκειται να αγοράσετε δεν είναι απλό 
και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε.

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε το παρόν επενδυτικό 
προϊόν. Δεν είναι υλικό εµπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόµου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το 
κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζηµιές του παρόντος ταµείου και να σας βοηθήσουν 
να τα συγκρίνετε µε άλλα ταµεία.

ΠΡΟΪΟΝ

Όνοµα: BALANCED FUND 

Παραγωγός: CNP CYPRIALIFE LTD

Αρµόδια Αρχή: Έφορος Ασφαλίσεων Κύπρου

Στοιχεία Επικοινωνίας: www.cnpcyprialife.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας για 
επιπρόσθετες πληροφορίες:  22 11 12 13  

ΣΤΟΧΟΣ



Τι είναι αυτό το προϊόν; Ποιο είναι το κόστος;

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι µπορώ να κερδίσω;

Τύπος Επενδυτικό Ταµείο.

Στόχος Η επένδυση σε αυτό το Ταµείο θεωρείται ως µεσοπρόθεσµη – µακροπρόθεσµη. Η αξία της επένδυσης σας κυµαίνεται 
ανάλογα µε την απόδοση του Ταµείου. Το ταµείο επενδύει κάνοντας ισοζυγισµένη χρήση τόσο αναπτυξιακών (σε µετοχές 
εντός Κύπρου αλλά και διεθνώς και ακίνητα) όσο και εισοδηµατικών επενδύσεων (οµόλογα και µετρητά). Το Ταµείο δεν 
συνοδεύεται από οποιεσδήποτε εγγυηµένες αποδόσεις.

Λήξη  Αυτό το προϊόν δεν έχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης.

Τύπος ιδιώτη επενδυτή  Το ταµείο απευθύνεται σε επενδυτές µε τουλάχιστο µεσοπρόθεσµο ορίζοντα 7 ετών και στοχεύει σε ικανοποιητική τελική 
απόδοση

Εφάπαξ κόστη 0,0%

Κόστος κατά τη περίοδο διακράτησης

€640 €1.720 €3.426

6,04% 1,72% 1,71%

Αν εξαγοράσετε µετά 
από 1 χρόνο

Αν εξαγοράσετε µετά 
από 10 χρόνια

Αν εξαγοράσετε µετά από 
20 χρόνια (συνιστώµενη περίοδος)

Η επίπτωση του κόστους που επιβαρύνεστε µε τη σύναψη του ασφαλιστικού σας 
σχεδίου. (Αυτό είναι το µέγιστο που θα πληρώσετε και µπορεί να πληρώσετε λιγότερα) 

Τρέχοντα κόστη

Έξοδα διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου

0,0%

1,46% 

Η επίπτωση του κόστους που επιβαρύνεστε όταν λήξει η επένδυση σας.

Η επίπτωση του κόστους από την αγορά και πώληση των υποκείµενων επενδύσεων που 
αφορούν το προϊόν.

Άλλα τρέχοντα έξοδα 0,25% Η επίπτωση του κόστους που λαµβάνουµε κάθε χρόνο για τη διαχείριση των 
επενδύσεών σας.

Τέλη απόδοσης 0,0% Το τέλος που αποκόπτεται από την επένδυση σας αν η απόδοση του προϊόντος 
ξεπεράσει τα αναµενόµενα βέλτιστα όρια.

Χαµηλότερος 
κίνδυνος                                                                                                       

∆είκτης κινδύνου                                                                                                       

Ψηλότερος 
κίνδυνος

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου αποτελεί οδηγό για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση µε άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι από το 
προϊόν αυτό να επηρεαστεί η επένδυση σας λόγω µεταβλητότητας των αγορών ή επειδή δεν είµαστε σε θέση να σας πληρώσουµε. Έχουµε ταξινοµήσει αυτό το 
προϊόν ως 3 από 7, το οποίο είναι µεσαίου-χαµηλού βαθµού κινδύνου. Αυτό υπολογίζει τις πιθανές απώλειες από τις µελλοντικές αποδόσεις σε µεσαία χαµηλά 
επίπεδα και οι κακές συνθήκες της αγοράς είναι απίθανο να επηρεάσουν την ικανότητα για εσάς να λάβετε θετική απόδοση της επένδυσής σας. Το προϊόν αυτό 
δεν περιλαµβάνει προστασία κεφαλαίου κατά του κινδύνου αγοράς και για αυτό µπορείτε να χάσετε το σύνολο ή µέρος του επενδυµένου κεφαλαίου σας. Εάν δεν 
είµαστε σε θέση να σας πληρώσουµε τι σας οφείλετε, µπορεί να χάσετε το σύνολο του επενδυµένου κεφαλαίου σας.

1 2 3 4 5 6 7

Σενάρια αποδόσεων

Επένδυση €10,000 

∆υσµενές σενάριο Τι µπορείτε να λάβετε µετά από την αφαίρεση των 
διάφορων εξόδων

€13.527€10.788€9.526

Τι µπορείτε να λάβετε µετά από την αφαίρεση των 
διάφορων εξόδων

€19.484€14.000€10.398

Μέση ετήσια απόδοση 1,5%0,8%-4,7%

1 χρόνο 10 χρόνια 20 χρόνια 
(συνιστώµενη περίοδος)

Μέση ετήσια απόδοση 3,4%3,4%4,0%

Μέση ετήσια απόδοση 5,2%5,9%11,3%

Ευνοϊκό σενάριο Τι µπορείτε να λάβετε µετά από την αφαίρεση των 
διάφορων εξόδων

€27.522€17.817€11.129

Τι συµβαίνει αν η CNP CYPRIALIFE δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Το προϊόν αυτό δεν προστατεύεται από κανένα σύστηµα αποζηµίωσης ή εγγύησης που να µπορεί να αντισταθµίσει, όλες ή εν µέρει πιθανές απώλειες. 

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τα χρήµατα που µπορείτε να λάβετε µέσα στα επόµενα 20 έτη, µέσω διαφορετικών σεναρίων, υποθέτοντας πως επενδύεται €10.000
εφάπαξ.

Τα σενάρια πιο πάνω παρουσιάζουν πώς θα µπορούσε να διαµορφωθεί η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε µε τα σενάρια άλλων προϊόντων. Τα σενάρια 
που παρουσιάζονται είναι µια εκτίµηση των µελλοντικών αποδόσεων µε βάση στοιχείων από προηγούµενα έτη για το πώς η αξία αυτής της επένδυσης διαφέρει 
και δεν είναι ακριβής δείκτης. Αυτό που θα λάβετε ποικίλλει ανάλογα µε τον τρόπο που θα κινηθεί η αγορά και τη χρονική περίοδο που έχετε στην κατοχή σας 
την επένδυση/προϊόν.

Τα ποσά πιο πάνω συµπεριλαµβάνουν όλα τα κόστη του προϊόντος αλλά δε λαµβάνουν υπόψη τη φορολογική σας κατάσταση, η οποία µπορεί να επηρεάσει τα 
χρήµατα που θα λάβετε.

Η µέγιστη ζηµιά σας θα είναι να χάσετε όλο το σύνολο του επενδυµένου κεφαλαίου σας( πληρωµένα ασφάλιστρα).

Μετριοπαθές σενάριο

Κόστος εισόδου

Η µείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει τι επιπτώσεις θα έχει το συνολικό κόστος που θα πληρώσετε στην απόδοση επένδυσης που µπορεί να λάβετε. Το 
συνολικό κόστος λαµβάνει υπόψη εφάπαξ, τρέχοντα και πρόσθετα έξοδα.Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του 
προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. 

Περιλαµβάνονται πιθανές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης. Τα στοιχεία υποθέτουν ότι επενδύετε €10.000 εφάπαξ. Τα αριθµητικά στοιχεία είναι εκτιµήσεις 
και ενδέχεται να µεταβληθούν στο µέλλον.

Σύνθεση του κόστους

Επενδυτικά σενάρια 
(€10,000 εφάπαξ) 

Συνολικά έξοδα

Μέση Ετήσια επίπτωση απόδοσης 

Πρόσθετα  
κόστη

Κόστος αποχώρησης

Πόσο χρονικό διάστηµα πρέπει να το έχω στην κατοχή µου και µπορώ να κάνω 
ανάληψη χρηµάτων πριν από τη λήξη του;
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Πως µπορώ να υποβάλω παράπονο;

Ο πίνακας πιο κάτω παρουσιάζει:
• τoν µέσο ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της συνιστώµενης   
 περιόδου διακράτησης.
• τη σηµασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους.

Συνιστώµενη (ή απαιτούµενη ελάχιστη) περίοδος διακράτησης: 20 έτη

Το προϊόν αυτό δεν έχει ελάχιστη απαιτούµενη διάρκεια διακράτησης, αλλά έχει σχεδιαστεί για µακροπρόθεσµες επενδύσεις. Θα πρέπει να είστε πρόθυµοι 
να διατηρήσετε την επένδυση σας για τουλάχιστον 20 χρόνια. Μπορείτε να εξαγοράσετε το σύνολο ή µέρος της επένδυσης σας οποιανδήποτε χρονική 
στιγµή πριν ή και µετά τη συνιστώµενη περίοδο διακράτησης. H συνιστώµενη περίοδος διακράτησης του προϊόντος αυτού σχετίζεται µε τη συνιστώµενη 
περίοδο διακράτησης του ασφαλιστικού προϊόντος µε το οποίο είναι συνδεδεµένο.
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 περιόδου διακράτησης.
• τη σηµασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους.

Συνιστώµενη (ή απαιτούµενη ελάχιστη) περίοδος διακράτησης: 20 έτη

Το προϊόν αυτό δεν έχει ελάχιστη απαιτούµενη διάρκεια διακράτησης, αλλά έχει σχεδιαστεί για µακροπρόθεσµες επενδύσεις. Θα πρέπει να είστε πρόθυµοι 
να διατηρήσετε την επένδυση σας για τουλάχιστον 20 χρόνια. Μπορείτε να εξαγοράσετε το σύνολο ή µέρος της επένδυσης σας οποιανδήποτε χρονική 
στιγµή πριν ή και µετά τη συνιστώµενη περίοδο διακράτησης. H συνιστώµενη περίοδος διακράτησης του προϊόντος αυτού σχετίζεται µε τη συνιστώµενη 
περίοδο διακράτησης του ασφαλιστικού προϊόντος µε το οποίο είναι συνδεδεµένο.



CNP CYPRIALIFE LTD, Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε µετοχές, εγγεγραµµένη στην Κύπρο, Αρ. Εγγρ. ΗE46532
Λεωφ. Ακροπόλεως 17, 2006 Στρόβολος, Τ.Θ. 20819, 1664 Λευκωσία, Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών - Τηλ. 22 11 12 13, Φαξ. 22 36 34 07

Με πάνω από 160 χρόνια εµπειρίας, η CNP Assurances είναι ο Γαλλικός πολυεθνικός κολοσσός µε:
• 35 εκ. ασφαλισµένους • 31.5 δις ευρώ κύκλο εργασιών • παρουσία σε 16 χώρες

app
mobile

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ www.cnpcyprialife.com

Έγγραφο βασικών πληροφοριών

Το παρόν έντυπο ετοιµάστηκε στις 31 Δεκεµβρίου 2017

Το ασφαλιστικό σχέδιο που πρόκειται να αγοράσετε δεν είναι απλό 
και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε.

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε το παρόν επενδυτικό 
προϊόν. Δεν είναι υλικό εµπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόµου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το 
κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζηµιές του παρόντος ταµείου και να σας βοηθήσουν 
να τα συγκρίνετε µε άλλα ταµεία.

ΠΡΟΪΟΝ

Όνοµα: BALANCED FUND 

Παραγωγός: CNP CYPRIALIFE LTD

Αρµόδια Αρχή: Έφορος Ασφαλίσεων Κύπρου

Στοιχεία Επικοινωνίας: www.cnpcyprialife.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας για 
επιπρόσθετες πληροφορίες:  22 11 12 13  

ΣΤΟΧΟΣ


