Komunikace k situaci na finančních trzích
Aktuální dění na Ukrajině dopadá na řadu oblastí našich životů. Na finančních trzích se projevilo poklesem spojeným s vysokou
mírou kolísání hodnoty všech investičních instrumentů. Tyto výkyvy se promítají i do Vašeho životního pojištění s investiční
složkou prostřednictvím hodnoty podílových jednotek fondů, které jste si vybral/a pro zhodnocení.
V této souvislosti si zřejmě – zcela oprávněně – kladete otázky, jak tato situace ovlivní hodnotu Vašeho pojištění a jak byste se
ve vztahu ke zvolenému umístění pojistného měli dále zachovat.
Rádi bychom Vám proto připomněli základní investiční zásady, které nabývají na důležitosti právě v takovýchto mimořádných
situacích, jaké nyní prožíváme:

Dodržte svůj plánovaný investiční horizont.
Důvěřujte profesionálům, kteří o Vaše investice pečují.

Dodržení Vašeho investičního horizontu je nyní opravdu velmi důležité
V době sjednaní pojištění jste společně se zástupcem naší pojišťovny procházeli Vaše potřeby proč investovat, na jak dlouho
a k jakému cíli mají finanční prostředky sloužit. Toto je velmi důležité si v dnešní době připomenout a dodržet. Případný odkup
části hodnoty Vašeho pojištění nebo zrušení celé smlouvy pro Vás nemusí být výhodné právě z důvodu výrazného kolísání nebo
poklesu hodnoty podílových jednotek zvolených fondů.

Důvěřujte profesionálům, kteří o Vaše investice pečují
Portfolio manažeři spravující Vaše fondy, společně s analytickým týmem skupiny Generali v České republice, aktuální situaci
pečlivě monitorují. Zároveň činí takové kroky, aby Vašim investicím v této mimořádné situaci poskytli tu nejlepší profesionální
péči.

Současná situace může při pravidelném investování znamenat i příležitost
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Jako klient životního pojištění s investiční složkou investujete své pojistné pravidelně. Současný vývoj tak znamená, že máte
v době poklesu finančních trhů možnost nakupovat podílové jednotky Vámi zvoleného fondu za výhodnější ceny. Právě
v dodržení principu pravidelného investování spočívá jeho největší výhoda během turbulentních období. Stejný vývoj finančních
trhů bylo možné pozorovat po předchozích poklesech v roce 2008 nebo po vypuknutí pandemie onemocnění COVID v roce
2020.
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