Starať sa o svoje peniaze je rovnako dôležité ako venovať pozornosť sebe a svojmu zdraviu.
Zvoľte si aj vy nový životný štýl a spolu

s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant
investujte do najvýznamnejších finančných spoločností!
Spoločnosti v sledovanom koši podkladového aktíva:
•
•
•

Najvýznamnejšie európske a americké bankové ústavy
Charakteristická je vysoká diverzifikácia aktivít
Svetovo uznávané značky

Emisia investičného životného poistenia ČSOB INVEST GARANT naviazaná na zaistený fond Fund
Partners CSOB Financials Short Term Growth 1 Vám zabezpečí výšku nominálnej hodnoty podielu
tejto investičnej stratégie navýšenú o:
•

100% spoluúčasť na náraste hodnoty investičného podielu

•

100% ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti (bez alokačného poplatku)

Akciový kôš:
Pozostáva z akcií najvýznamnejších európskych a amerických bankových ústavov. Pre väčšinu
týchto inštitúcií je charakteristická vysoká diverzifikácia aktivít, ktorá sa týka širokej škály finančných,
obchodných a poisťovacích činností. Ide o svetovo mimoriadne uznávané značky a zároveň spoločnosti
s dlhou históriou a mimoriadne vysokou kvalitou produktov a služieb. Vďaka prebiehajúcej
konsolidačnej činnosti v sektore sa môžu mnohé spomínané banky v budúcnosti stať akvizičnými cieľmi
konkurentov, alebo aktérmi fúzií. Spolu s dlhodobo pozitívnym vývojom ziskovosti majú tieto
perspektívy priaznivý dopad na vývoj trhových cien.
Zloženie akciového koša:
Názov

Krajina

ABN AMRO

Holandsko

Podiel v koši
5%

Allied Irish Banks PLC

Írsko

5%

AXA SA

Francúzsko

5%

Bank of America

USA

5%

Bank of Ireland

Írsko

5%

Barclays

Veľká Británia

5%

BNP Paribas

Francúzsko

5%

Citigroup

USA

5%

Deutsche Bank

Nemecko

5%

Dexia

Belgicko

5%

Fortis

Holandsko

5%

ING

Holandsko

5%

Intesa Sanpaolo

Taliansko

5%

KBC

Belgicko

5%

Noredea

Švédsko

5%

Royal Bank of Scottland

Veľká Británia

5%

Société Général

Francúzsko

5%

UBS

Švajčiarsko

5%

Unicredito Italiano

Taliansko

5%

US Bancorp

USA

5%

Doba úpisu emisie životného poistenia: 2.4.2007 – 26.4.2007
Upozornenie:
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 6. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT

Názov

Fund Partners CSOB Financials Short Term Growth 1

ISIN

LU0292714531

Doba splatnosti

31.5.2011

Podkladové aktívum

Kôš 20 akcií z finančného sektoru

Denominácia

CZK

Spoluúčasť (Participácia)

100 %

Výnos pri splatnosti

Výška nominálnej hodnoty podielu navýšená o zhodnotenie fondu
(bez alokačného poplatku)

Počiatočná hodnota
podkladového aktíva

Hodnota kurzu pre každú akciu z koša počas prvých desiatich
dní ocenenia počínajúc stredou 9. mája 2007 (vrátane tohto dňa).

Konečná hodnota

Priemerná hodnota uzatváracích kurzov v posledný referenčný deň
pre každú akciu z koša počas 16 štrvťročných sledovaných období
od Júla 2007 (vrátane) až do Apríla 2011 (vrátane).

podkladového aktíva

Investičná politika

Zhodnotenie fondu realizované ku dňu splatnosti závisí od:
a) vývoja hodnoty podkladového aktíva
b) spoluúčasti (participácii) na raste sledovaného koša

Pre orientáciu uvádzame tabuľku s možnými scenármi vývoja sledovaného koša:
Možné
scenáre
Scenár 1
Scenár 2
Scenár 3

Konečná hodnota
koša
160
135
90

Výkonnosť koša
(participácia x výkonnosť)

100% x 60% = 60%
100% x 35% = 35%
100% x 0% = 0%

Konečná hodnota
podielu
16,00 CZK
13,50 CZK
10,00 CZK

Upozornenie:
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

