
 

Το παρόν έγγραφο δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ώστε να μπορείτε να λάβετε μια 

τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσετε. 

Ονομασία προϊόντος: HSBC ΕΥ ΖΗΝ Μικτής Απόδοσης Plus 

Εταιρεία Διαχείρισης: Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε., μέλος του ομίλου Allianz SE 
 

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς 

στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.  

Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η 

χείριστη, μέση και βέλτιστη απόδοση ενός κατάλληλου δείκτη αναφοράς τα τελευταία 20 έτη. Οι αγορές θα 

μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. 

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν 

υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας 

επιστραφεί. 

 

Ιανουάριος 2023 

 

 

 

      Σενάρια Επίδοσης 
 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:  15 έτη  

Παράδειγμα επένδυσης:   10.000 EUR εφάπαξ  

Ασφάλιστρο:   0 EUR  

Σενάρια 

 Εάν αποχωρήσετε 

έπειτα από 1 έτος 

Εάν αποχωρήσετε 

έπειτα από 8 έτη 

Εάν αποχωρήσετε 

έπειτα από 15 έτη 

Ελάχιστο                                                                        Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας 

Ακραίων 

καταστάσεων 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν 

μείον το κόστος 

3.800 € 3.940 € 2.620 € 

Μέση απόδοση κάθε έτος -62,0% -11,0% -8,5% 

 

Δυσμενές 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν 

μείον το κόστος 

9.020 € 7.570 € 6.280 € 

Μέση απόδοση κάθε έτος -9,8% -3,4% -3,1% 

 

Μετριοπαθές 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν 

μείον το κόστος 

9.520 € 11.580 € 13.860 € 

Μέση απόδοση κάθε έτος -4,8% 1,9% 2,2% 

 

Ευνοϊκό 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν 

μείον το κόστος 

9.630 € 12.720 € 16.520 € 

Μέση απόδοση κάθε έτος -3,7% 3,1% 3,4% 

Σενάριο θανάτου    

Ασφαλιζόμενο 

συμβάν 

Πόσα μπορεί να επιστραφούν στους 

δικαιούχους σας μείον το κόστος 

9.760 € 11.630 € 13.860 € 


