MetLife – Biztos társ egy életen át

Új amerikai eszközalapot
indított a MetLife Biztosító Zrt.

Kedves Ügyfelünk!
Jelen levelünkkel tájékoztatni szeretnénk Önt a társaságunknál elérhető befektetési újdonságról.
A MetLife Biztosító Zrt. 2015. május 11-én új eszközalapot vezetett be USA Best amerikai részvény eszközalap néven. Az USA Best tisztán amerikai eszközalap, mely mögött két, vezető
vagyonkezelőtársaság, a Fidelity Worldwide Investment, valamint a JP Morgan Asset Management
áll.

Kinek ajánljuk az USA Best részvény eszközalapunkat?
Az USA Best részvény eszközalap a likviditási, kötvény és vegyes alapoknál kockázatosabb eszközalap, amely a részvény eszközalapokon belül a kevésbé kockázatos eszközalapok közé tartozik,
mivel az Egyesült Államok részvénypiaca a legnagyobb és legfejlettebb a világon.
■ Az eszközalap azon ügyfeleink részére jelenthet kedvező megoldást, akik hajlandóak a kötvénybefektetéseknél magasabb kockázatot vállalni a magasabb hozam érdekében és legalább 5-10 éves időtávra tervezik befektetésüket.
■ Az eszközalap kitűnő választás lehet azon ügyfeleink részére is, akik egy jól diverzifikált portfólió kialakítására törekednek a kockázatok porlasztásával.

Hogyan érhető el az USA Best részvény eszközalapunk?
Ezúton is figyelmébe ajánljuk MyMetLife elnevezésű online ügyfélportálunkat (www.metlife.hu honlapunkon a MyMetLife Ügyfélkapu menüpontban), amelynek segítségével kényelmesen elérheti
szerződéseit és bármikor tájékozódhat pénzügyeiről. A felület használatával aktívan kezelheti befektetéseit, választhatja ki az Ön igényei és kockázatvállalási hajlandóságának leginkább megfelelő
befektetési alapokat, valamint igénybe veheti árfolyamfigyelő szolgáltatásunkat is.
Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatásunk által a kockázatok csökkentése érdekében lehetősége nyílik
az eszközalapok árfolyamának folyamatos monitorozására. Abban az esetben, ha az árfolyam egy
Ön által megadott szint alá csökken, akkor az eszközalapban lévő befektetési egységeit egy Ön által
megadott biztonságos, úgynevezett „menekülő eszközalap” befektetési egységeire váltjuk át, megakadályozva a további csökkenést.

Mit kell tudni az alapkezelőkről?
Fidelity Worldwide Investment
A Fidelity Worldwide Investment társaságot 1969-ben alapították,
és mára a világ egyik vezető alapkezelőjévé vált, amely az indulása óta magánkézben lévő vállalat. A Fidelity Worldwide Investment
kötelékében mintegy hét ezren dolgoznak, globálisan több mint
400 befektetési szakembere kutatja és elemzi folyamatosan az
új lehetőségeket. A társaság világszerte 275 milliárd dollárnyi vagyont kezel.
JP Morgan Asset Management *
A JP Morgan Asset Management a világ egy legnagyobb bankjának, a 180 éves múltra visszatekintő JP Morgan Chase & Co-nak
a része, amely már több mint 100 éve végez befektetési tevékenységet ügyfeleinek. A világ egyik vezető amerikai vagyonkezelőjeként közel másfél trillió dollárnyi vagyont kezel. A JP Morgan Asset
Management a világ 30 országában működtet irodát, ahol több
mint 900 befektetési szakember dolgozik.

Miben látjuk az amerikai részvény eszközalap piaci erejét?
■ Az USA a világ legnagyobb gazdaságaként szinte végtelen lehetőségeket rejt a részvénybefektetők számára. Egyik piac sem ennyire óriási, könnyen elérhető, transzparensen működő
és likvid.
■ Az Egyesült Államok gazdasága az előrejelzések szerint idén várhatóan 2,5-3%-kal, 2016ban pedig 2,8%-kal fog növekedni, amely jelentősen meghaladja a többi fejlett ország növekedési ütemét.
■ A vállalati felvásárlások és a részvény visszavásárlások mértéke továbbra is kimagasló az
Egyesült Államokban, ami további támaszt jelent a részvényárfolyamoknak.
■ Mindemellett az amerikai vállalatok nyereségei továbbra is növekedést mutatnak.
*http://www.jpmorganassetmanagement.lu

Annak érdekében, hogy megtakarítási programja egyéni céljainak megfelelően valósulhasson meg,
javasoljuk, hogy pénzügyi tanácsadója segítségével évente legalább egyszer tekintse át a szerződése nyújtotta befektetési lehetőségeket, valamint Ügyfélszolgálatunk munkatársai is készséggel
állnak rendelkezésére alábbi elérhetőségeken:

Társaságunk ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
■ E-mail: info@metlife.hu
■ Telefon: +36 40 444 445 (Kérjük, a telefonos kapcsolatfelvételhez legyen szíves előkészíteni
négyjegyű ügyfél azonosító PIN kódját, amelyet korábban levélben küldtünk meg.)
■ Postai úton: MetLife Biztosító Zrt., 1558 Budapest, Pf. 187.
■ Személyesen: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22., Földszint, MetLife Személyes ügyfélszolgálat
■ Nyitvatartási idő: hétfőn 8-20 óráig, keddtől péntekig, 9-17 óráig.
Bízunk benne, hogy a világ egyik legnagyobb életbiztosító társaságának ügyfeleként, elégedett meglévő biztosításával és a jövőben is ügyfelünkként üdvözölhetjük. Nagyra értékeljük bizalmát, és örömünkre szolgál, hogy gondoskodhatunk Ön és családja pénzügyi biztonságának megteremtéséről!
Bízunk benne, hogy a világ egyik legnagyobb életbiztosító társaságának ügyfeleként, elégedett meglévő biztosításával
és a jövőben is ügyfelünkként üdvözölhetjük. Nagyra értékeljük bizalmát, és örömünkre szolgál, hogy gondoskodhatunk
Ön és családja pénzügyi biztonságának megteremtéséről!

