ČSOB Invest Garant XVI. - Harmonický rast
Upisovacie obdobie od 3.3.2008 do 4.4.2008

Podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste úspešných
spoločností s trvale udržateľným rastom!
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

30 000 SKK
28.4.2008
28.2.2013
3.3.2008 - 4.4.2008

Poistná ochrana zdarma
až do výšky 250 000 SKK

V poradí 16. emisia naviazaná na zaistený fond Horizon Sustainables SKK 1 Vám zabezpečí:
•
•

90 % spoluúčasť na náraste hodnoty investičného podielu
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 spoločností z rôznych oblastí podnikania. Ide o spoločnosti, ktoré majú
manažérsky tím s jasnou víziou smerovania. Ich základnou charakteristikou je trvalo udržateľný rast
a spoločenská zodpovednosť. Orientácia na sociálno-ekonomický vývoj, ekologické aspekty
a sledovanie nákladov, reflektuje dlhodobú perspektívu a v praxi sa prejavuje dobre zváženými
rozhodnutiami. Keďže spoločnosti sú dobre organizované, má to pozitívny vplyv aj na výnos investora.
Zloženie akciového koša:
Spoločnosť
ALLIANZ SE-REG
BANK OF AMERICA CORP
BASF AG
BNP PARIBAS
DEXIA SA
ELI LILLY & CO
ENERGIAS DE PORTUGAL
ENI SPA
FORTIS
FORTUM OYJ
HSBC HOLDINGS PLC
IBERDROLA SA
ING GROEP NV-CVA
KBC GROEP NV
KONINKLIJKE KPN NV

Región
Eurozóna
Európa
Eurozóna
Eurozóna
Eurozóna
USA
Eurozóna
Eurozóna
Eurozóna
Eurozóna
Európa
Eurozóna
Eurozóna
Eurozóna
Eurozóna

Sektor
poisťovníctvo
bankovníctvo
spotrebný tovar
bankovníctvo
bankovníctvo
farmaceutický
energetický
energetický
bankovníctvo
verejné služby
bankovníctvo
verejné služby
bankovníctvo
bankovníctvo
telekomunikačný

Spoločnosť
KRAFT FOODS INC-A
MERCK & CO. INC.
NESTLE
NOVARTIS AG-REG
PFIZER INC
PROCTER & GAMBLE CO
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
SOCIETE GENERALE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
TELEFONICA SA
TNT NV
UNICREDITO ITALIANO SPA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
WACHOVIA CORP
ZURICH FINANCIAL SERVICE-REG

Región
USA
USA
Európa
Európa
USA
USA
Európa
Eurozóna
Japonsko
Eurozóna
Eurozóna
Eurozóna
Eurozóna
USA
Európa

Sektor
potravinársky
spotrebný tovar
potravinársky
farmaceutický
potravinársky
spotrebný tovar
farmaceutický
bankovníctvo
farmaceutický
telekomunikačný
doprava
bankovníctvo
verejné služby
bankovníctvo
poisťovníctvo

Upozornenie v zmysle zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.
Hospodárenie fondov sa riadi stanovami, predajným prospektom a zjednodušeným predajným prospektom, ktoré sú schválené orgánom dohľadu v Belgicku a sú k
dispozícii na všetkých obchodných miestach ČSOB a v sídle spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., Kolárska 6, 815 63 Bratislava. Tento fond je
predmetom verejnej ponuky v zmysle zákona č. 594/2003 Z.z. Tento dokument slúži aj ako informácia o podkladovom aktíve investičného životného
poistenia ČSOB Invest Garant.

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 16. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT

Názov
ISIN

Horizon Sustainables SKK 1
BE0948142642

Doba splatnosti
Podkladové aktívum

28.2.2013
Kôš 30 akcií

Denominácia

SKK, pohyb kurzu SKK k miestnym devízam v rámci koša indexov je zaistený.
Výsledky fondu nemôžu byť pozitívne ani negatívne ovplyvnené pohybom
menového kurzu

Spoluúčasť (Participácia)

90% na raste podkladového aktíva

Pri splatnosti

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

Počiatočná hodnota
podkladového aktíva

Pre každú akciu v koši priemerná hodnota kurzu prvých desiatich dní
ocenenia počínajúc utorkom 16. apríla 2008 (vrátane tohto dňa)

Konečná hodnota
podkladového aktíva

Priemer uzatváracích kurzov k poslednému referenčnému dňu 24 posledných
mesiacov od februára 2011 (vrátane) až do januára 2013 (vrátane)

Investičná politika

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

Geografické rozloženie investície
Európa
19%

USA
19%
Eurozóna
60%
Japonsko
2%

Upozornenie v zmysle zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.
Hospodárenie fondov sa riadi stanovami, predajným prospektom a zjednodušeným predajným prospektom, ktoré sú schválené orgánom dohľadu v Belgicku a sú k
dispozícii na všetkých obchodných miestach ČSOB a v sídle spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., Kolárska 6, 815 63 Bratislava. Tento fond je
predmetom verejnej ponuky v zmysle zákona č. 594/2003 Z.z. Tento dokument slúži aj ako informácia o podkladovom aktíve investičného životného
poistenia ČSOB Invest Garant.

