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1. Základné ustanovenia

NOVIS Garantovane Rastúci Poistný Fond vytvára a spravuje 
NOVIS Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 
811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301, ktorá je zapísaná v ob-
chodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, od-
diel: Sa, vložka č.: 5851/B (ďalej  len „Poisťovňa“). 

Úplné označenie fondu znie: NOVIS Garantovane Rastúci 
Poistný Fond (ďalej  len „Fond“).

Fond  bol vytvorený v roku 2013 na dobu neurčitú. 

2. Zameranie a ciele investičnej politiky 
 Poisťovne s majetkom vo Fonde

Fond je vlastný fond Poisťovne. 

Tento poistný fond poskytuje stopercentnú kapitálovú garan-
ciu počas celého trvania poistnej zmluvy. Naviac tento garan-
tovane rastúci poistný fond zahŕňa aj pozitívne zhodnotenie 
každý mesiac, ktoré bude zverejnené na webovej stránke 
Poistiteľa vždy na konci kalendárneho roka pre nasledujúci ka-
lendárny rok.

Fond môže investovať do: 

•	 Dlhopisov	 –	 dlhopisy	 sú	 dlhové	 cenné	 papiere	 obvykle	
spojené s platbou výnosov a so splatnosťou prevyšujú-
cou	jeden	rok.	Dlhopisy,	do	ktorých	Fond	investuje,	musia	
byť emitované štátom, pričom mena dlhopisu musí kore-
špondovať s menou, v ktorej je Fond vedený a v ktorej je 
vykazované zhodnotenie vo Fonde. 

•	 Vkladov	–	ide	o	peňažné	prostriedky	na	bežných	účtoch	a	
vkladových účtoch v bankách a pobočkách zahraničných 
bánk so sídlom v krajine Európskeho hospodárskeho prie-
storu so splatnosťou do jedného roka

Za obvyklých trhových podmienok dodržiava Poisťovňa 
pri hospodárení s Fondom nasledovné limity alokácie 
aktív:

•	 podiel	investícií	do	dlhopisov	do	100	%	hodnoty	Fondu,

•	 podiel	nástrojov	peňažného	trhu	a	vkladov	do	20%	hodnoty	
Fondu. 

 Limity uvedené vyššie môžu byť modifikované podľa situ-
ácie na trhu v záujme znižovania rizika alebo dosiahnutia 
plánovaného výnosu až do výšky uvedených podielov.

Z majetku vo Fonde môžu byť uhrádzané náklady súvisiace s rea-
lizovaním nákupných alebo predajných transakcii príslušných aktív. 

3. Pravidlá oceňovania majetku 
  vo Fonde

Poisťovňa vykonáva oceňovanie majetku vo Fonde s odbornou 
starostlivosťou. 

Aktuálna hodnota fondu závisí od zhodnotenia, ktoré Poisťovňa 
zverejňuje na webovej stránke v zmysle článku 2 tohto štatútu.
 
Aktuálnu hodnotu Fondu Poisťovňa aktualizuje raz mesačne a zve-
rejňuje ju na svojom webovom sídle na adrese www.novis.eu.

4. Zmeny Štatútu
Štatút Fondu je Poisťovňa oprávnená jednostranne meniť na 
základe zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, 
výsledkov dohľadu Národnej Banky Slovenska alebo jej iných 
zverejnených požiadaviek na dohliadané subjekty.
 
Poisťovňa je oprávnená z vážneho objektívneho dôvodu, ktorý 
Poisťovňa nezapríčinila a môže viesť k nutnosti zmeny inves-
tičnej stratégie, najmä ak má byť zachované plánované zhod-
notenie jednostranne zmeniť Štatút. 

Zmena Štatútu sa uskutoční vydaním nového znenia Štatútu, 
ktorý poisťovňa zverejňuje na svojom webovom sídle www.
novis.eu. Zmena je účinná dňom uvedeným v novom znení 
Štatútu.
 
O zmene Štatútu informuje Poisťovňa poistníka bez zbytočné-
ho odkladu, najneskôr však v liste, ktorým poistníkovi oznamu-
je údaje podľa § 792a ods. 4 Občianskeho zákonníka. 

5. Záverečné ustanovenia

Štatút Fondu v tomto znení je účinný od 1. 8. 2016.
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1. Základné ustanovenia

NOVIS ETF Akciový Poistný Fond vytvára a spravuje NOVIS 
Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 
Bratislava, IČO: 47 251 301, ktorá je zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sa, 
vložka č.: 5851/B (ďalej len „Poisťovňa“). 

Úplné označenie fondu znie: NOVIS ETF Akciový Poistný Fond 
(ďalej len „Fond“).

Fond bol vytvorený v roku 2013 na dobu neurčitú. 

2. Zameranie a ciele investičnej politiky 
 Poisťovne s majetkom vo Fonde

Fond je vlastný fond Poisťovne. 

NOVIS ETF Akciový Poistný Fond je negarantovaný fond. Pois-
ťovňa investuje prostriedky Fondu do indexových akciových 
ETF (Exchange Traded Funds). Kurzový vývoj akciových ETF 
závisí od vývoja akciových burzových indexov, na ktoré sú via-
zané. Akciové ETF majú tendenciu dlhodobého rastu, ale v 
krátkom a dokonca strednom období môžu zaznamenať po-
kles.

Fond môže investovať do: 

•	 Akciových	 ETF,	 pričom	 Poisťovňa	 preferuje	 likvidné	 ETF,	
ktoré sú spravované renomovanými a  transparentný-
mi spoločnosťami. ETF môžu byť denominované v  EUR 
a USD,	resp.	v mene	v ktorej	sú	vedené	poistné	účty	klien-
tov, ktorí sa rozhodli zhodnocovať prostriedky na poistnom 
účte vo Fonde.

•	 Vkladov	–	ide	o	peňažné	prostriedky	na	bežných	účtoch	a	
vkladových účtoch v bankách a pobočkách zahraničných 
bánk so sídlom v krajine Európskeho hospodárskeho prie-
storu so splatnosťou do jedného roka, pričom tieto môžu 
byť	denominované	v EUR	a USD,	resp.	v mene	v ktorej	sú	
vedené poistné účty klientov, ktorí sa rozhodli zhodnocovať 
prostriedky na poistnom účte vo Fonde.

Za obvyklých trhových podmienok dodržiava Poisťovňa pri 
hospodárení s Fondom nasledovné limity alokácie aktív:

•	 podiel	investícií	do	ETF	do	100	%	hodnoty	Fondu,

•	 podiel	nástrojov	peňažného	trhu	a	vkladov	do	20%	hodnoty	
Fondu.

Limity uvedené vyššie môžu byť modifikované podľa situácie 
na trhu v záujme znižovania rizika alebo dosiahnutia maximá-
lneho výnosu až do výšky uvedených podielov. 

Z majetku vo Fonde môžu byť uhrádzané náklady súvisiace s 
realizovaním nákupných alebo predajných transakcii prísluš-
ných aktív. 

3. Pravidlá oceňovania majetku 
  vo Fonde

Poisťovňa vykonáva oceňovanie majetku vo Fonde s odbor-
nou starostlivosťou. Aktuálna hodnota Fondu závisí od hodno-
ty a výnosnosti podkladových aktív Fondu.
 
Aktuálnu hodnotu Fondu Poisťovňa aktualizuje raz mesačne a zve-
rejňuje ju na svojom webovom sídle na adrese www.novis.eu.

4. Zmeny Štatútu

Štatút Fondu je Poisťovňa oprávnená jednostranne meniť na 
základe zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, 
výsledkov dohľadu Národnej Banky Slovenska alebo jej iných 
zverejnených požiadaviek na dohliadané subjekty.
 
Poisťovňa je oprávnená z vážneho objektívneho dôvodu, ktorý 
Poisťovňa nezapríčinila a môže viesť k nutnosti zmeny inves-
tičnej stratégie, najmä ak má byť zachované plánované zhod-
notenie jednostranne zmeniť Štatút. 

Zmena Štatútu sa uskutoční vydaním nového znenia Štatútu, 
ktorý poisťovňa zverejňuje na svojom webovom sídle www.
novis.eu. Zmena je účinná dňom uvedeným v novom znení 
Štatútu.
 
O zmene Štatútu informuje Poisťovňa poistníka bez zbytočné-
ho odkladu, najneskôr však v liste, ktorým poistníkovi oznamu-
je údaje podľa § 792 a ods. 4 Občianskeho zákonníka. 

5. Záverečné ustanovenia

Štatút Fondu v tomto znení je účinný od 1. 1. 2016.
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1. Základné ustanovenia

NOVIS Gold Poistný Fond vytvára a spravuje NOVIS Poisťovňa 
a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, 
IČO: 47 251 301, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okres-
ného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sa, vložka č.: 5851/B 
(ďalej  len „Poisťovňa“). 

Úplné označenie fondu znie: NOVIS Gold Poistný Fond 
(ďalej  len „Fond“).

Fond bol vytvorený v roku 2013 na dobu neurčitú. 

2. Zameranie a ciele investičnej politiky 
 Poisťovne s majetkom vo Fonde

Fond je vlastný fond Poisťovne. 

Fond je negarantovaný fond. Poisťovňa investuje prostriedky 
tohto Fondu do fyzického zlata alebo do finančných inštrumen-
tov, ktorých hodnota závisí od hodnoty zlata. Vzhľadom k tomu, 
že vývoj ceny zlata v čase kolíše, môže hodnota Fondu zazna-
menať pokles.

Fond môže investovať do: 

•	 fyzického	zlata	alebo	do	finančných	inštrumentov,	ktorých	
hodnota závisí od hodnoty zlata, pričom Poisťovňa preferu-
je likvidné finančné nástroje, ktoré sú vydané a/alebo spra-
vované renomovanými a  transparentnými spoločnosťami, 
tieto	môžu	byť	denominované	v EUR	a USD,	resp.	v mene	
v ktorej sú vedené poistné účty klientov, ktorí sa rozhodli 
zhodnocovať prostriedky na poistnom účte vo Fonde.

•	 Vkladov	–	ide	o	peňažné	prostriedky	na	bežných	účtoch	a	
vkladových účtoch v bankách a pobočkách zahraničných 
bánk so sídlom v krajine Európskeho hospodárskeho prie-
storu so splatnosťou do jedného roka, pričom tieto môžu 
byť	denominované	v EUR	a USD,	resp.	v mene	v ktorej	sú	
vedené poistné účty klientov, ktorí sa rozhodli zhodnocovať 
prostriedky na poistnom účte vo Fonde.

Za obvyklých trhových podmienok dodržiava Poisťovňa 
pri hospodárení s Fondom nasledovné limity alokácie 
aktív:

•	 podiel	 investícií	 do	 zlata	 alebo	do	 finančných	 inštrumentov,	
ktorých	hodnota	závisí	od	hodnoty	zlata	do	100	%	hodnoty	
Fondu,

•	 podiel	nástrojov	peňažného	trhu	a	vkladov	do	20%	hodnoty	
Fondu.

Limity uvedené vyššie môžu byť modifikované podľa situácie 
na trhu v záujme znižovania rizika alebo dosiahnutia maximá-
lneho výnosu až do výšky uvedených podielov. 

Z majetku vo Fonde môžu byť uhrádzané náklady súvisiace s 
realizovaním nákupných alebo predajných transakcii prísluš-
ných aktív.

3. Pravidlá oceňovania majetku 
  vo Fonde

Poisťovňa vykonáva oceňovanie majetku vo Fonde s odbor-
nou starostlivosťou. 

Aktuálna hodnota Fondu závisí od hodnoty a výnosnosti pod-
kladových aktív Fondu.
 
Aktuálnu hodnotu Fondu Poisťovňa aktualizuje raz mesačne a zve-
rejňuje ju na svojom webovom sídle na adrese www.novis.eu.

4. Zmeny Štatútu

Štatút Fondu je Poisťovňa oprávnená jednostranne meniť na 
základe zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, vý-
sledkov dohľadu Národnej Banky Slovenska alebo jej iných zve-
rejnených požiadaviek na dohliadané subjekty.
 
Poisťovňa je oprávnená z vážneho objektívneho dôvodu, ktorý 
Poisťovňa nezapríčinila a môže viesť k nutnosti zmeny investič-
nej stratégie, najmä ak má byť zachované plánované zhodnote-
nie jednostranne zmeniť Štatút. 

Zmena Štatútu sa uskutoční vydaním nového znenia Štatútu, 
ktorý poisťovňa zverejňuje na svojom webovom sídle www.no-
vis.eu. Zmena je účinná dňom uvedeným v novom znení Štatútu.
 
O zmene Štatútu informuje Poisťovňa poistníka bez zbytočné-
ho odkladu, najneskôr však v liste, ktorým poistníkovi oznamuje 
údaje podľa § 792a ods. 4 Občianskeho zákonníka. 

5. Záverečné ustanovenia

Štatút Fondu v tomto znení je účinný od 1. 8. 2016.



NOVIS Podnikateľský Poistný Fond
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1. Základné ustanovenia

NOVIS Podnikateľský Poistný Fond vytvára a spravuje NOVIS 
Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 
Bratislava, IČO: 47 251 301, ktorá je zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I 
v Bratislave, oddiel: Sa, vložka č.: 5851/B (ďalej  len „Poisťovňa“). 

Úplné označenie fondu znie: NOVIS Podnikateľský Poistný Fond 
(ďalej  len „Fond“).

Fond NOVIS Podnikateľský Poistný Fond bol vytvorený v roku 
2013 na dobu neurčitú.

2. Zameranie a ciele investičnej politiky 
 Poisťovne s majetkom vo Fonde

Fond je vlastný fond Poisťovne. 

Fond je negarantovaný fond. Poisťovňa bude v budúcnosti 
z  prostriedkov Fondu podporovať perspektívne firmy formou 
účasti na ich základnom imaní, resp. formou equity financova-
nia. Poistníci týmto priamo profitujú z rastu hodnoty predmet-
ných firiem a môžu tak investovať svoje finančné prostriedky 
podobným spôsobom ako privat equity investori. Ďalšiu formu 
investovania Fondu predstavujú indexové akciové ETF (Ex-
change Traded Funds), ktoré sú naviazané na vývoj privat equity 
indexov. Vzhľadom k tomu, že investície do private equity majú 
vysoký potenciál zhodnotenia pri relatívne vysokom riziku, môže 
hodnota Fondu zaznamenať v čase výraznejší pokles, ako hod-
nota ostatných NOVIS poistných fondov.

Fond môže investovať do: 

•	 ETF,	 ktoré	 sú	 naviazané	 na	 vývoj	 privat	 equity	 indexov,	
účasti na základnom imaní vybraných spoločností, resp. 
do nástrojov equity financovania, pričom výnosy Fondu sa 
budú tvoriť priamo zo zaplatených dividend, resp. podie-
lov na zisku a úrokov z jednotlivých foriem financovania. 
Investície	Fondu	môžu	byť	denominované	v EUR	a USD,	
resp. v mene v ktorej sú vedené poistné účty klientov, ktorí 
sa rozhodli zhodnocovať prostriedky na poistnom účte vo 
Fonde.

•	 Vkladov	–	ide	o	peňažné	prostriedky	na	bežných	účtoch	a	
vkladových účtoch v bankách a pobočkách zahraničných 
bánk so sídlom v krajine Európskeho hospodárskeho prie-
storu so splatnosťou do jedného roka, pričom tieto môžu 
byť	denominované	v EUR	a USD,	resp.	v mene	v ktorej	sú	
vedené poistné účty klientov, ktorí sa rozhodli zhodnocovať 
prostriedky na poistnom účte vo Fonde.

Za obvyklých trhových podmienok dodržiava Poisťovňa pri 
hospodárení s Fondom nasledovné limity alokácie aktív:

•	 podiel	ETF,	ktoré	sú	naviazané	na	vývoj	private	equity	in-
dexov, účastí na základnom imaní vybraných spoločností, 
resp.	 nástrojov	 equity	 financovania	 -	 do	 100	%	hodnoty	
Fondu,

•	 podiel	nástrojov	peňažného	trhu	a	vkladov	do	20%	hodno-
ty Fondu.

Limity uvedené vyššie môžu byť modifikované podľa situácie na 
trhu v záujme znižovania rizika alebo dosiahnutia maximálneho 
výnosu až do výšky uvedených podielov. 

Z majetku vo Fonde môžu byť uhrádzané náklady súvisiace s rea-
lizovaním nákupných alebo predajných transakcii príslušných aktív.  

3. Pravidlá oceňovania majetku vo Fonde

Poisťovňa vykonáva oceňovanie majetku vo Fonde s odbornou 
starostlivosťou. 

Aktuálna hodnota Fondu závisí od hodnoty a výnosnosti pod-
kladových aktív Fondu.
 
Aktuálnu hodnotu Fondu Poisťovňa aktualizuje raz mesačne a zve-
rejňuje ju na svojom webovom sídle na adrese www.novis.eu.

4. Zmeny Štatútu

Štatút Fondu je Poisťovňa oprávnená jednostranne meniť na 
základe zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, vý-
sledkov dohľadu Národnej Banky Slovenska alebo jej iných zve-
rejnených požiadaviek na dohliadané subjekty.
 
Poisťovňa je oprávnená z vážneho objektívneho dôvodu, ktorý 
Poisťovňa nezapríčinila a môže viesť k nutnosti zmeny investič-
nej stratégie, najmä ak má byť zachované plánované zhodnote-
nie, jednostranne zmeniť Štatút. 

Zmena Štatútu sa uskutoční vydaním nového znenia Štatútu, 
ktorý Poisťovňa zverejňuje na svojom webovom sídle www.
novis.eu . Zmena je účinná dňom uvedeným v novom znení 
Štatútu.
 
O zmene Štatútu informuje Poisťovňa poistníka bez zbytočné-
ho odkladu, najneskôr však v liste, ktorým poistníkovi oznamuje 
údaje podľa § 792a ods. 4 Občianskeho zákonníka.

Záverečné ustanovenia

Štatút Fondu v tomto znení je účinný od 1. 1. 2016.
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1. Základné ustanovenia

NOVIS Hypotekárny Poistný Fond vytvára a spravuje NOVIS 
Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 
Bratislava, IČO: 47 251 301, ktorá je zapísaná v obchodnom re-
gistri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sa, vložka 
č.: 5851/B (ďalej  len „Poisťovňa“). 

Úplné označenie fondu znie: NOVIS Hypotekárny Poistný Fond 
(ďalej  len „Fond“).

Fond  bol vytvorený v roku 2013 na dobu neurčitú. 

2. Zameranie a ciele investičnej politiky 
 Poisťovne s majetkom vo Fonde

Fond je vlastný fond Poisťovne. 

Fond je negarantovaný fond. Poisťovňa investuje prostriedky 
tohto Fondu najmä do hypotekárnych záložných listov a do 
iných finančných inštrumentov, ktoré sú zabezpečené prostred-
níctvom záložných práv, alebo ktorých hodnota sa vzťahuje na 
vývoj realít. Vzhľadom k tomu, že vývoj realitného trhu v čase 
kolíše, môže hodnota Fondu zaznamenať pokles.

Fond môže investovať do: 

•	 hypotekárnych	záložných	 listov	a	do	 iných	finančných	 in-
štrumentov, ktoré sú zabezpečené prostredníctvom zá-
ložných práv, alebo ktorých hodnota sa vzťahuje na vývoj 
realít. Poisťovňa na začiatku preferuje likvidné inštrumen-
ty, ktoré sú spravované renomovanými a transparentnými 
spoločnosťami. V budúcnosti môžu byť z prostriedkov 
Fondu poskytované úvery zabezpečené nehnuteľnosťami, 
resp. budúcimi výnosmi z prenájmu nehnuteľností, pričom 
výnosy Fondu sa budú tvoriť priamo zo zaplatených úrokov 
jednotlivých úverov. Investície Fondu môžu byť denomino-
vané	v EUR	a USD,	resp.	v mene	v ktorej	sú	vedené	poist-
né účty klientov, ktorí sa rozhodli zhodnocovať prostriedky 
na poistnom účte vo Fonde.

•	 Vkladov	–	ide	o	peňažné	prostriedky	na	bežných	účtoch	a	
vkladových účtoch v bankách a pobočkách zahraničných 
bánk so sídlom v krajine Európskeho hospodárskeho prie-
storu so splatnosťou do jedného roka, pričom tieto môžu 
byť	denominované	v EUR	a USD,	resp.	v mene	v ktorej	sú	
vedené poistné účty klientov, ktorí sa rozhodli zhodnocovať 
prostriedky na poistnom účte vo Fonde.

Za obvyklých trhových podmienok dodržiava Poisťovňa 
pri hospodárení s Fondom nasledovné limity alokácie 
aktív:

•	 Podiel	 hypotekárnych	 záložných	 listov,	 iných	 finančných	

inštrumentov, ktoré sú zabezpečené prostredníctvom zá-
ložných práv, alebo ktorých hodnota sa vzťahuje na vývoj 
realít	a poskytovaných	úverov	-	do	100	%	hodnoty	Fondu,

•	 podiel	nástrojov	peňažného	trhu	a	vkladov	do	20%	hodno-
ty Fondu.

Limity uvedené vyššie môžu byť modifikované podľa situácie na 
trhu v záujme znižovania rizika alebo dosiahnutia maximálneho 
výnosu až do výšky uvedených podielov. 

Z majetku vo Fonde môžu byť uhrádzané náklady súvisiace s 
realizovaním nákupných alebo predajných transakcii príslušných 
aktív. 

3. Pravidlá oceňovania majetku vo Fonde

Poisťovňa vykonáva oceňovanie majetku vo Fonde s odbornou 
starostlivosťou. 

Aktuálna hodnota Fondu závisí od hodnoty a výnosnosti pod-
kladových aktív Fondu.
 
Aktuálnu hodnotu Fondu Poisťovňa aktualizuje raz mesačne a zve-
rejňuje ju na svojom webovom sídle na adrese www.novis.eu.

4. Zmeny Štatútu

Štatút Fondu je Poisťovňa oprávnená jednostranne meniť na 
základe zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, vý-
sledkov dohľadu Národnej Banky Slovenska alebo jej iných zve-
rejnených požiadaviek na dohliadané subjekty.
 
Poisťovňa je oprávnená z vážneho objektívneho dôvodu, ktorý 
Poisťovňa nezapríčinila a môže viesť k nutnosti zmeny investič-
nej stratégie, najmä ak má byť zachované plánované zhodnote-
nie jednostranne zmeniť Štatút. 

Zmena Štatútu sa uskutoční vydaním nového znenia Štatútu, 
ktorý poisťovňa zverejňuje na svojom webovom sídle www.no-
vis.eu. Zmena je účinná dňom uvedeným v novom znení Štatútu.
 
O zmene Štatútu informuje Poisťovňa poistníka bez zbytočné-
ho odkladu, najneskôr však v liste, ktorým poistníkovi oznamuje 
údaje podľa § 792a ods. 4 Občianskeho zákonníka. 

5. Záverečné ustanovenia

Štatút Fondu v tomto znení je účinný od 1. 1. 2016
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1. Základné ustanovenia   

NOVIS Family-Office Poistný Fond vytvára a spravuje NOVIS 
Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 
Bratislava, IČO: 47 251 301, ktorá je zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sa, 
vložka č.: 5851/B (ďalej  len „Poisťovňa“).

Úplné označenie fondu znie: NOVIS Family-Office Poistný 
Fond (ďalej len „Fond“). Fond bol vytvorený v roku 2016 na 
dobu neurčitú.

2.  Zameranie a ciele investičnej
 politiky Poisťovne s majetkom 
 vo Fonde

Fond je vlastný fond Poisťovne.

Fond je negarantovaný poistný fond. Poisťovňa investuje pros-
triedky Fondu do jedného alebo viacerých Family Office fond-
ov. Family Office fondy sú investičné fondy pre kvalifikovaných 
investorov. Vývoj kurzu Fondu závisí od vývoja zhodnotenia 
Family Office fondov, do ktorých Fond investuje. Family Office 
fondy majú dlhodobý rastúci trend, ale v krátkodobom alebo 
strednodobom horizonte môžu zaznamenať aj pokles.

Fond môže investovať:

•	 do	 podielov	 v	 špeciálnych	 investičných	 fondoch,	 ktoré	
svojim charakterom zodpovedajú Family Office fondom. 
Okrem toho existuje aj možnosť majetok fondov nechať 
spravovať priamo zo strany Family Office.

	 Doplnkovo	k	tomu	je	možné	investovať	finančné	prostriedky	z	
Poistného fondu do investičných nástrojov, ktoré majú orien-
tovanú investičnú politiku na dlhodobý a stabilný rast hodnoty, 
napr. v zmysle investičnej politiky amerických súkromných 
univerzít.

 Poistný fond je denominovaný v mene EUR, rovnako ako 
Poistný účet klientov, ktorí sa rozhodli finančné prostriedky 
zo svojho poistného účtu zhodnocovať v tomto poistnom 
fonde.

•	 do	 	 vkladov	 -	 jedná	sa	o	 finančné	prostriedky	na	bežných	
účtoch a vkladových účtoch v bankách a v pobočkách 
zahraničných bánk so sídlom v niektorej z krajín Európskeho 
hospodárskeho priestoru, so splatnosťou do 1 roka v mene 
EUR, v ktorej majú klienti, ktorí sa rozhodli finančné prostried-
ky zo svojho poistného účtu zhodnocovať v tomto poistnom 
fonde, vedené svoje poistné účty.

Za normálnych trhových podmienok, udržuje 
poisťovňa pri hospodárení s poistnými fondmi na-
sledovné alokačné limity aktív:

•	 podiel	investícií	do	Family	Office	fondov	a	priamo	do	Family	
Office	spravovaného	majetku	do	100%	hodnoty	fondu

•	 podiel	nástrojov	finančného	trhu	a	vkladov	do	20%	hodnoty	
fondu. 

Aby sa riziko zredukovalo na minimum a aby sa výnosy maxi-
malizovali, môže byť štruktúra investovania poistného fondu 
v rámci uvedených limitov priebežne prispôsobovaná. Z ma-
jetku fondu môžu byť odpočítané príslušné náklady spojené 
s nákupnými alebo predajnými transakciami uvedených aktív.

3. Pravidlá pri zhodnocovaní 
 majetku Fondu     

Poisťovňa berie zhodnocovanie majetku s odbornou 
starostlivosťou. Aktuálna hodnota Poistného fondu závisí od 
hodnoty a profitability príslušných aktív poistného fondu. Ak-
tuálne hodnoty poistných fondov a ich zhodnotenie zverejňuje 
Poisťovňa na mesačnej báze na svojej internetovej stránke 
www.novis.eu.

4. Zmeny štatútu 

Poisťovňa je oprávnená jednostranne zmeniť štatúty poist-
ných fondov za nasledovných podmienok: na základe zmeny 
všeobecne platných právnych predpisov alebo na základe nar-
iadenia dohľadu prijatého zo strany spoločností oprávnených 
robiť dohľad nad poisťovňami.
Poisťovňa je tiež oprávnená jednostranne zmeniť štatúty poist-
ných fondov, ak k tomu existuje vážny objektívny dôvod, ktorý 
môže viesť k zmene investičnej stratégie, pokiaľ plánované 
zhodnotenie zostane zachované.

Zmena štatútu sa uskutoční vydaním novej verzie štatútu, 
ktorý bude zo strany Poisťovne zverejnený na internetovej 
stránke www.novis.eu. Zmena je účinná odo dňa uvedeného 
v novej verzii štatútu.
O zmene štatútu upovedomí Poisťovňa poistníkov čo možno 
najskôr, najneskôr ale listom, ktorým si poisťovňa plní svoje 
pravidelné informačné povinnosti.

5. Záverečné ustanovenia  
Štatút poistného fondu nadobúda účinnosť dňa 1.8.2016.




