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INDICATOR DE RISC

Risc scăzut Risc ridicat

INVESTIȚIE 1.000 EUR PE AN

SCENARII 1 AN 2 ANI 3 ANI

Scenariul de criză Ce sumă puteți primi după deducerea costurilor 820 EUR 1.710 EUR 2.588 EUR

Randament mediu în fiecare an -18,00 % -10,00 % -7,20 %

Scenariul nefavorabil Ce sumă puteți primi după deducerea costurilor 905 EUR 1.810 EUR 2.691 EUR

Randament mediu în fiecare an -9,54 % -6,47 % -5,33 %

Scenariul moderat Ce sumă puteți primi după deducerea costurilor 1.008 EUR 2.018 EUR 3.051 EUR

Randament mediu în fiecare an 0,77 % 0,61 % 0,84 %

Scenariul favorabil Ce sumă puteți primi după deducerea costurilor 1.166 EUR 2.354 EUR 3.608 EUR

Randament mediu în fiecare an 16,57 % 11,36 % 9,52 %

Global Safe este supus riscului de preț al titlurilor de valoare, riscului de credit prin expunerea administratorului de a nu-şi putea susţine obligaţiile contractuale sau riscului de 

curs de schimb.

Am încadrat acest produs în clasa de risc 2 din 7, care este o clasă scăzută de risc.

Aceasta înseamnă că pierderile potențiale asociate performanței viitoare vor avea un nivel de risc scăzut și că este foarte puțin probabil ca deteriorarea condițiilor de piață să 

afecteze capacitatea noastră de a efectua plăți către dumneavoastră. Programul investiţional nu are risc de lichiditate.

Acest program furnizează un preţ de siguranţă al unităţii, permanent mai mic sau egal cu preţul curent de vânzare al unităţii. Valoarea preţului de siguranţă poate creşte, însă 

nu va scădea sub nivelul său anterior, fiind stabilit pe baza  mecanismului de garantare a activului net oferit de administratorul fondului accesat de programul investiţional. 

Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de 

plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține 

în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Acest tabel arată banii pe care îi puteți primi în următorii 3 ani, în funcție de diferitele scenarii, presupunând că investiți 1.000 EUR în fiecare an.

Scenariile prezentate indică posibila performanță a investiției dumneavoastră. Puteți să le comparați cu scenariile altor produse.

Scenariile prezentate sunt o estimare a performanței viitoare pe baza datelor din trecut referitoare la variația valorii acestei investiții și nu constituie un indicator exact. Suma 

pe care o veți obține va depinde de modul în care evoluează piața și de durata de timp pe care păstrați investiția/ produsul.

Scenariul de criză arată care este suma pe care ați putea să o primiți înapoi în circumstanțe de piață extreme și nu ține cont de situația în care nu suntem în măsură să vă 

plătim.

SCENARII DE PERFORMANȚĂ

ATENȚIE! Evoluțiile viitoare ale pieței nu pot fi anticipate cu exactitate. Scenariile prezentate indică rezultate viitoare posibile, obținute pe baza 

randamentelor recente. Randamentele reale ar putea fi mai mici.

Indicatorul de risc presupune că păstraţi produsul timp de 3 ani. Riscul 

efectiv poate varia în mod semnificativ dacă încasaţi mai devreme şi, în 

consecinţă, puteţi încasa o sumă mai mică.

DOCUMENT CU INFORMAȚII ESENȚIALE

Global Safe
primă eșalonată 

                                                                                                              11.02.2020

ÎN CE CONSTĂ ACEST PRODUS ?

TIP Global Safe este un program investițional, denominat în EUR, ce investește într-un fond de investiţii al cărui administrator poate oferi o gestiune activă în jurul unui concept 

de garantare a activului net al fondului. La data curentă fondul de investiții accesat este Global Protect 80, o subunitate SICAV a unui fond sub jurisdicţia din Luxemburg, 

administrat de Deutsche Asset Management S.A.

OBIECTIVE Global Safe oferă investitorilor beneficiul unui preţ al unităţii care nu va scădea sub nivelul unui preţ de siguranţă al unităţii, beneficiu posibil prin accesarea unui

fond al cărui administrator oferă un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maximă a acestuia realizată începând cu 1 decembrie 2011.

Obiectivul general al politicii de investiţii a fondului accesat este de a obţine o apreciere în euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adoptă o strategie de

conservare dinamică a capitalului, în care investițiile sunt realocate în mod curent, în funcție de piață și de opinia managementului fondului, între o componentă de creștere

(cuprinzând investiții cu grad ridicat de risc, precum acţiuni şi obligațiuni cu risc foarte ridicat, în mod direct sau prin fonduri de investiții) și o componentă de conservare a

capitalului (cuprinzând investiții cu risc mai scăzut, cum ar fi obligațiunile / plasamente monetare, în mod direct sau prin fonduri de investiții și / sau instrumente derivative,

cum ar fi contractele futures pe rata dobânzii). Astfel se poate valorifica cât mai mult potenţialul componentei de creştere pentru obţinerea unei minime aprecieri a capitalului,

cu scopul de a permite participarea investitorilor la creşterea pieţelor odată cu limitarea pierderilor în cazul unei deprecieri a acestora. Conservarea unei valori minime a

activului cu participarea simultană la oportunități de câștig din creșterea pieţelor se realizează prin realocarea investițiilor între componenta de creștere și componenta de

conservare a capitalului în funcție de situația pieței. Activele nete pot fi integral investite în componenta de creștere, respectiv în componenta de conservare a capitalului, în

funcție de evaluările managementului fondului. De asemenea, fondul poate utiliza tranzacții cu instrumente derivative pentru a se proteja împotriva pierderilor extreme într-o

perioadă foarte scurtă. Decizia de selectare a tipurilor de investiții aparţine managementului fondului.

INVESTITORUL INDIVIDUAL CĂRUIA ÎI ESTE DESTINAT Programul investițional și respectiv fondul accesat la data curentă, este destinat investitorilor individuali care dețin

cunoștințe de bază și / sau care au experiență în domeniul produselor financiare. Potențialii investitori ar trebui să poată suporta o pierdere financiară şi să aibă un orizont de

investiții pe termen mediu.

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE AȘ PUTEA OBȚINE ÎN SCHIMB ?
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INVESTIȚII 1.000 EUR PE AN DACĂ ÎNCASAȚI DUPĂ 1 AN DACĂ ÎNCASAȚI DUPĂ 2 ANI DACĂ ÎNCASAȚI DUPĂ 3 ANI

SCENARII

Costuri totale 25 EUR 76 EUR 155 EUR

Impactul asupra randamentului (RIY) pe an 2,51 % 2,51 % 2,51 %

Costuri de intrare 0,00 %

Costuri de ieșire 0,00 %

Costuri de

tranzacționare a

portofoliului

0,15 %

Alte costuri 

recurente
2,36 %

Comisioane de 

performanță
0,00 %

Comisioane pentru 

randament
0,00 %

Costuri accesorii

Impactul comisionului de performanță. 

Impactul comisioanelor pentru randament. 

Reducerea randamentului (RIY) arată impactul costurilor totale pe care le plătiți asupra randamentului investiției pe care îl puteți obține. Costurile totale includ costurile unice,

costurile de funcționare și costurile accesorii.

Sumele indicate aici sunt costurile cumulate ale produsului în sine, pentru 3 perioade de deținere.

Cifrele corespund situației în care investiți 1.000 EUR în fiecare an. Cifrele sunt estimări și se pot schimba în viitor.

ACEST TABEL PREZINTĂ IMPACTUL ASUPRA RANDAMENTULUI PE AN

Costuri unice

Impactul costurilor pe care le plătiți atunci când efectuați investiția.

Impactul costurilor deja incluse în preț. Acestea includ costurile de distribuție ale produsului dumneavoastră.

Impactul costurilor de ieșire din investiție la scadență.

Costuri recurente

Impactul costurilor de achiziționare și vânzare a investițiilor suport ale produsului.

Impactul costurilor pe care vi le imputăm în fiecare an pentru a gestiona

investițiile dumneavoastră și al costurilor prezentate în secțiunea II.

CARE SUNT COSTURILE?
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INDICATOR DE RISC

Risc scăzut Risc ridicat

INVESTIȚIE 10.000 EUR
SCENARII 1 AN 2 ANI 3 ANI

Scenariul de criză Ce sumă puteți primi după deducerea costurilor 8.200 EUR 8.100 EUR 7.991 EUR

Randament mediu în fiecare an -18,00 % -10,00 % -7,20 %

Scenariul nefavorabil Ce sumă puteți primi după deducerea costurilor 9.046 EUR 8.748 EUR 8.484 EUR

Randament mediu în fiecare an -9,54 % -6,47 % -5,33 %

Scenariul moderat Ce sumă puteți primi după deducerea costurilor 10.077 EUR 10.122 EUR 10.255 EUR

Randament mediu în fiecare an 0,77 % 0,61 % 0,84 %

Scenariul favorabil Ce sumă puteți primi după deducerea costurilor 11.657 EUR 12.400 EUR 13.136 EUR

Randament mediu în fiecare an 16,57 % 11,36 % 9,52 %

Acest program furnizează un preţ de siguranţă al unităţii, permanent mai mic sau egal cu preţul curent de vânzare al unităţii. Valoarea preţului de siguranţă poate creşte, însă 

nu va scădea sub nivelul său anterior, fiind stabilit pe baza  mecanismului de garantare a activului net oferit de administratorul fondului accesat de programul investiţional. 

Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de 

plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține 

în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Acest tabel arată banii pe care îi puteți primi în următorii 3 ani, în funcție de diferitele scenarii, presupunând că investiți 10.000 EUR.

Scenariile prezentate indică posibila performanță a investiției dumneavoastră. Puteți să le comparați cu scenariile altor produse.

Scenariile prezentate sunt o estimare a performanței viitoare pe baza datelor din trecut referitoare la variația valorii acestei investiții și nu constituie un indicator exact. Suma 

pe care o veți obține va depinde de modul în care evoluează piața și de durata de timp pe care păstrați investiția/ produsul.

Scenariul de criză arată care este suma pe care ați putea să o primiți înapoi în circumstanțe de piață extreme și nu ține cont de situația în care nu suntem în măsură să vă 

plătim.

SCENARII DE PERFORMANȚĂ

DOCUMENT CU INFORMAȚII ESENȚIALE

Global Safe
primă unică

                                                                                                          11.02.2020

ÎN CE CONSTĂ ACEST PRODUS ?

TIP Global Safe este un program investițional, denominat în EUR, ce investește într-un fond de investiţii al cărui administrator poate oferi o gestiune activă în jurul unui

concept de garantare a activului net al fondului. La data curentă fondul de investiții accesat este Global Protect 80, o subunitate SICAV a unui fond sub jurisdicţia din

Luxemburg, administrat de Deutsche Asset Management S.A.

OBIECTIVE Global Safe oferă investitorilor beneficiul unui preţ al unităţii care nu va scădea sub nivelul unui preţ de siguranţă al unităţii, beneficiu posibil prin accesarea unui

fond al cărui administrator oferă un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maximă a acestuia realizată începând cu 1 decembrie 2011.

Obiectivul general al politicii de investiţii a fondului accesat este de a obţine o apreciere în euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adoptă o strategie de

conservare dinamică a capitalului, în care investițiile sunt realocate în mod curent, în funcție de piață și de opinia managementului fondului, între o componentă de creștere

(cuprinzând investiții cu grad ridicat de risc, precum acţiuni şi obligațiuni cu risc foarte ridicat, în mod direct sau prin fonduri de investiții) și o componentă de conservare a

capitalului (cuprinzând investiții cu risc mai scăzut, cum ar fi obligațiunile / plasamente monetare, în mod direct sau prin fonduri de investiții și / sau instrumente derivative,

cum ar fi contractele futures pe rata dobânzii). Astfel se poate valorifica cât mai mult potenţialul componentei de creştere pentru obţinerea unei minime aprecieri a capitalului,

cu scopul de a permite participarea investitorilor la creşterea pieţelor odată cu limitarea pierderilor în cazul unei deprecieri a acestora. Conservarea unei valori minime a

activului cu participarea simultană la oportunități de câștig din creșterea pieţelor se realizează prin realocarea investițiilor între componenta de creștere și componenta de

conservare a capitalului în funcție de situația pieței. Activele nete pot fi integral investite în componenta de creștere, respectiv în componenta de conservare a capitalului, în

funcție de evaluările managementului fondului. De asemenea, fondul poate utiliza tranzacții cu instrumente derivative pentru a se proteja împotriva pierderilor extreme într-o

perioadă foarte scurtă. Decizia de selectare a tipurilor de investiții aparţine managementului fondului.

INVESTITORUL INDIVIDUAL CĂRUIA ÎI ESTE DESTINAT Programul investițional și respectiv fondul accesat la data curentă, este destinat investitorilor individuali care dețin

cunoștințe de bază și / sau care au experiență în domeniul produselor financiare. Potențialii investitori ar trebui să poată suporta o pierdere financiară şi să aibă un orizont de

investiții pe termen mediu.

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE AȘ PUTEA OBȚINE ÎN SCHIMB ?

ATENȚIE! Evoluțiile viitoare ale pieței nu pot fi anticipate cu exactitate. Scenariile prezentate indică rezultate viitoare posibile, obținute pe baza 

randamentelor recente. Randamentele reale ar putea fi mai mici.

Indicatorul de risc presupune că păstraţi produsul timp de 3 ani. Riscul 

efectiv poate varia în mod semnificativ dacă încasaţi mai devreme şi, 

în consecinţă, puteţi încasa o sumă mai mică.

Global Safe este supus riscului de preț al titlurilor de valoare, riscului de credit prin expunerea administratorului de a nu-şi putea susţine obligaţiile contractuale sau riscurilor 

de curs de schimb.

Am încadrat acest produs în clasa de risc 2 din 7, care este o clasă scăzută de risc.

Aceasta înseamnă că pierderile potențiale asociate performanței viitoare vor avea un nivel de risc scăzut și că este foarte puțin probabil ca deteriorarea condițiilor de piață să 

afecteze capacitatea noastră de a efectua plăți către dumneavoastră. Programul investiţional nu are risc de lichiditate.

!1 2 3 4 5 6 7

Pagina 3 din 4



INVESTIȚII 10.000 EUR DACĂ ÎNCASAȚI DUPĂ 1 AN DACĂ ÎNCASAȚI DUPĂ 2 ANI DACĂ ÎNCASAȚI DUPĂ 3 ANI

SCENARII

Costuri totale 251 EUR 512 EUR 786 EUR

Impactul asupra randamentului (RIY) pe an 2,51 % 2,51 % 2,51 %

Costuri de intrare 0,00 %

Costuri de ieșire 0,00 %

Costuri de

tranzacționare a

portofoliului

0,15 %

Alte costuri 

recurente
2,36 %

Comisioane de 

performanță
0,00 %

Comisioane pentru 

randament
0,00 %

Costuri accesorii

Impactul comisionului de performanță. 

Impactul comisioanelor pentru randament. 

Reducerea randamentului (RIY) arată impactul costurilor totale pe care le plătiți asupra randamentului investiției pe care îl puteți obține. Costurile totale includ costurile unice,

costurile de funcționare și costurile accesorii.

Sumele indicate aici sunt costurile cumulate ale produsului în sine, pentru 3 perioade de deținere.

Cifrele corespund situației în care investiți 10.000 EUR. Cifrele sunt estimări și se pot schimba în viitor.

ACEST TABEL PREZINTĂ IMPACTUL ASUPRA RANDAMENTULUI PE AN

Costuri unice

Impactul costurilor pe care le plătiți atunci când efectuați investiția.

Impactul costurilor deja incluse în preț. Acestea includ costurile de distribuție ale produsului dumneavoastră.

Impactul costurilor de ieșire din investiție la scadență.

Costuri recurente

Impactul costurilor de achiziționare și vânzare a investițiilor suport ale produsului.

Impactul costurilor pe care vi le imputăm în fiecare an pentru a gestiona

investițiile dumneavoastră și al costurilor prezentate în secțiunea II.

CARE SUNT COSTURILE?
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