ČSOB Invest Garant - Európsky výber
Upisovacie obdobie od 5.11.2007 do 28.11.2007

Podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste prvotriednych európskych
spoločností!
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

1 000 EUR
30.12.2007
30.12.2010
5.11.2007 – 28.11.2007

Poistná ochrana zdarma
až do výšky 5 000 EUR

V poradí 12. emisia naviazaná na zaistený fond KBC EquiSelect Europe Short Term 9 Vám zabezpečí:
•
•

100 % spoluúčasť na náraste hodnoty investičného podielu, maximálne však vo výške 35%
100 % ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti*

* bez alokačného poplatku a bez poistného za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu

Akciový kôš:
Pozostáva z akcií 30 významných európskych spoločností z rôznych oblastí podnikania. Sektorové rozloženie
je nasledovné: bankovníctvo, poisťovníctvo a finančné služby 36%, spotrebný sektor 17%, potravinársky
a tabakový sektor 16%, verejné služby 8%, zvyšných 23% je zastúpených v médiách, technológiách,
telekomunikáciách, doprave, farmaceutickom a biotechnologickom sektore, maloobchode a automobilovom
priemysle.
Tieto spoločnosti vynikajú silnou značkou, kvalitou produktov a služieb, ako aj výraznými úspechmi v
podnikaní.
Zloženie akciového koša:

Upozornenie:
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Tento dokument slúži len
ako informácia o podkladovom aktíve investičného životného poistenia ČSOB Invest Garant. Informácie zverejnené v tomto dokumente
netvoria ponuku na uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj fondu KBC EquiSelect Europe Short Term 9, nakoľko uvedené informácie neslúžia
ako verejná ponuka na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 12. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT
Názov
ISIN

KBC EquiSelect Europe Short Term 9
BE0947682895

Doba splatnosti
Podkladové aktívum

30.12.2010
Kôš 30 európskych akcií

Denominácia

EUR, vývoj výmenného kurzu miestnych devíz indexov koša v pomere
k EUR nie je relevantný

Spoluúčasť (Participácia)
Pri splatnosti

100 %
Výška nominálnej hodnoty podielu navýšená o zhodnotenie fondu, maximálne
však vo výške 35% (bez alokačného poplatku)

Počiatočná hodnota
podkladového aktíva

Pre každú akciu v koši priemerná hodnota kurzu prvých desiatich dní
ocenenia počínajúc utorkom 4. decembra 2007 (vrátane tohto dňa)

Konečná hodnota
podkladového aktíva

Priemer uzatváracích kurzov k poslednému referenčnému dňu 6 posledných
mesiacov od júna 2010 (vrátane) až do novembra 2010 (vrátane)

Investičná politika

Zhodnotenie fondu realizované ku dňu splatnosti závisí od:
a) vývoja hodnoty akcií v sledovanom koši
b) spoluúčasti (participácii) na raste sledovaného koša

Geografické rozloženie investície
Veľká Británia
11%
Švedsko
8%

Eurozóna
68%

Švajčiarsko
13%

Sektorové rozloženie investície
27%
17%
9%

5%
8%

16%
9%

Bankovníctvo a finančné služby - 27%
Potravinársky a tabakový priemysel - 16 %
Technológie a telekomunikácie - 9%
Média - 5%

9%

Spotrebný priemysel - 17%
Poisťovníctvo - 9%
Verejné služby - 8%
Iné - 9%

Upozornenie:
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Tento dokument slúži len
ako informácia o podkladovom aktíve investičného životného poistenia ČSOB Invest Garant. Informácie zverejnené v tomto dokumente
netvoria ponuku na uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj fondu KBC EquiSelect Europe Short Term 9, nakoľko uvedené informácie neslúžia
ako verejná ponuka na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

