ČSOB Invest Garant - 13. emisia - Soft komodity
Upisovacie obdobie od 3.12.2007 do 31.12.2007

Podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste cien vybraných potravinových
komodít!
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

1 000 EUR
24.1.2008
24.1.2011
3.12.2007 – 31.12.2007

Poistná ochrana zdarma
až do výšky 5 000 EUR

V poradí 13. emisia naviazaná na zaistený fond KBC Life Invest Fund Security Soft Commodities 1 Vám
zabezpečí:
•

100% spoluúčasť na náraste hodnoty koša vybraných komodít, pričom zároveň platí, že

•

každá komodita v koši je ohraničená maximálnym výnosom 50% za celé obdobie
100% ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti *

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

Podkladové aktívum:
Pozostáva z koša najatraktívnejších komodít z oblasti potravín a to: kukurica, pšenica, sója, cukor, kakao a
káva.
Poľnohospodárske plodiny, tzv. Soft komodity, majú na medzinárodných trhoch v súčasnosti čoraz väčší
význam – sú nielen dôležitým zdrojom obživy, ale taktiež alternatívnym zdrojom biopalív. Prírodné katastrofy
a s tým súvisiaca zmena klímy výrazne ovplyvňujú poľnohospodársku úrodu a spolu s rastúcim dopytom po bio
produktoch zvyšujú cenu týchto plodín.
Kukurica patrí medzi najdôležitejšie potraviny na svete.
Využíva sa ako základná potravina aj ako surovina pri
výrobe margarínov, či omáčok, tiež ako krmivo pri chove
dobytka a pri výrobe Bio-etanolu.
Pšenica patrí spolu s kukuricou k najčastejšie pestovaným
plodinám. Využíva sa v potravinárstve a pri chove dobytka.
Vplyvom rastúcej konzumácie obyvateľstva a veľkého
záujmu o mäso sa predpokladá zvýšený záujem aj o túto
komoditu.
Sója je pre vysoký obsah bielkovín a nenasýtených tukov
obľúbená v rôznych formách – či už ako náhrada mäsa,
tofu, alebo ako sójové mlieko. Sójové bôby sa využívajú aj
pri výrobe Bio-palív.
Cukor sa získava pestovaním cukrovej trstiny a cukrovej repy. Najviac sa používa v potravinárstve, dôležitý
význam má však aj ako alternatívny zdroj energie.
Kakao je sušené tukové semeno kakaovníka, používa sa v potravinárstve na výrobu čokolády, či kakaového masla
a čoraz častejšie aj v kozmetickom priemysle.
Káva je spolu s vodou najpoužívanejším nápojom na svete. Pre výnimočné povzbudivé účinky jej obľúbenosť
neustále rastie.
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 Life Invest Fund Security Soft Commodities 1, nakoľko uvedené
informácie neslúžia ako verejná ponuka na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 13. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT

Názov

KBC Life Invest Fund Security Soft Commodities 1

Doba splatnosti
Podkladové aktívum

24.1.2011
kôš 6 komodít (kukurica, pšenica, sója, cukor, kakao, káva)

Denominácia

EUR

Spoluúčasť (Participácia)

100% na raste podkladového aktíva, zároveň platí, že každá komodita v koši je
ohraničená maximálnym výnosom 50% za celé obdobie

Pri splatnosti

Výška nominálnej hodnoty podielu navýšená o zhodnotenie fondu

Počiatočná hodnota
podkladového aktíva

Pre každú komoditu v koši priemerná hodnota kurzu za prvých 10 dní ocenenia
od 11.1.2008 (vrátane)

Konečná hodnota
podkladového aktíva

Pre každú komoditu v koši priemerná hodnota kurzu za prvých 10 dní
ocenenia v januári 2011

Investičná politika

Zhodnotenie fondu realizované ku dňu splatnosti závisí od:
a) vývoja cien komodít v sledovanom koši
b) spoluúčasti (participácii) na raste sledovaného podkladového aktíva

Zloženie koša komodít
pšenica
19%

kakao
19%

kukurica
12%

káva
12%

cukor
19%

sója
19%

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 Life Invest Fund Security Soft Commodities 1, nakoľko uvedené
informácie neslúžia ako verejná ponuka na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

