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ČSOB Invest Garant XX. - Svetový rast 
 
 

Upisovacie obdobie od 30. 6. - 29. 7. 2008 
 
 
 
 

 
 
Podie ľajte sa s investi čným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste významných 
svetových spolo čností! 
 

Poistná ochrana zdarma        
až do výšky 5 000 USD  

 
 

 
V poradí 20. emisia naviazaná na zaistený fond Horizon CSOB Svetoveho rustu USD 1 Vám zabezpečí: 
 

• 90% spoluú časť na náraste hodnoty  investičného podielu, maximálne však vo výške 40%,         
t.j. 8,10% p.a. 

 

 

• 100% ochranu vloženého kapitálu  pri splatnosti* 
 

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

Podkladový kôš tvoria akcie 30 významných celosvetovo pôsobiacich  spolo čností  z rôznych oblastí 
podnikania a bol starostlivo  vytvorený  so zreteľom na rozumný pomer očakávaného výnosu  a rizika  
jednotlivých spoločností.  
 
Najväčšiu časť portfólia tvoria spolo čnosti z  necyklických  sektorov , ktoré 
dosahujú dobré  výsledky  aj v obdobiach spomalenia  ekonomického rastu.  
 
Súčasťou portfólia sú tiež spoločnosti z telekomunika čného  sektora, ktoré sú 
všeobecne považované za trhovo etablované  so stabilnými  ziskami .  Vo 
výbere sa nachádzajú aj spoločnosti pôsobiace vo finan čnom  sektore , ktoré sú 
v tomto období na trhu podhodnotené a ich aktuálne cenové úrovne preto 
možno považovať za zaujímavú  investi čnú  príležitos ť.  
 
Medzi najznámejšie  spoločnosti patrí Carrefour , Nestlé , Heineken , Kraft , 
svetový giganti ako Procter  & Gamble , Samsung  alebo General  Electrics . 
 
 
 

 

Minimálna investícia 1 000 USD 
Začiatok poistenia 30.08.2008 
Koniec poistenia 30.11.2012 
Upisovacie obdobie 30.6.2008 - 29.7.2008 
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POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 20. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT 
 
 
Názov  Horizon CSOB Svetoveho rustu USD 1   
ISIN        BE0948260857 
 
Doba splatnosti  30.11.2012   
 
Podkladové aktívum  Kôš 30 akcií 
 
Denominácia  USD, vývoj výmenného kurzu miestnych devíz indexov koša v pomere  
 k USD nie je relevantný  
 
Spoluú časť (Participácia)  90% na raste podkladového aktíva, zároveň platí, že celkový výnos  je 

ohraničený maximálnou výškou 40% za celé obdobie  (8,10% p. a.) 
 
Pri splatnosti  Výška nominálnej hodnoty podielu navýšená o zhodnotenie fondu (bez 

alokačného poplatku) 

 
Počiato čná hodnota   Pre každú akciu v koši priemerná hodnota kurzu prvých desiatich dní 
podkladového aktíva  ocenenia počínajúc štvrtkom 7. augusta 2008 (vrátane tohto dňa) 
 
Konečná hodnota      Priemerná hodnota uzatváracích kurzov k poslednému referenčnému dňu 
podkladového aktíva  12 posledných mesiacov od novembra 2011 (vrátane) až do októbra 2012 

(vrátane) 
 
 

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

 
Zloženie akciového koša 
 

Spolo čnos ť Sektor Spolo čnos ť Sektor
AT&T INC 3% telekomunikácie NATIONAL GRID PLC 5% verejné služby
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3% bankovníctvo NESTLE SA-REG 2% potravinársky a tabakový
BANK OF AMERICA CORP 3% divezifikované finančné služby NOVARTIS AG-REG 5% farmaceutický a biotechnologický
BAYER AG 3% materiály PEPSICO INC 5% potravinársky a tabakový
CARREFOUR SA 2% maloobchod PFIZER INC 5% farmaceutický a biotechnologický
DIAGEO PLC 2% potravinársky a tabakový PROCTER & GAMBLE CO 7% spotrebný
ELI LILLY & CO 2% farmaceutický a biotechnologický SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2% technológie
ENI SPA 2% energetický SINGAPORE AIRLINES LTD 2% doprava
GENERAL ELECTRIC CO 5% investičný majetok TELEFONICA SA 2% telekomunikácie
HEINEKEN NV 3% potravinársky a tabakový TNT NV 5% doprava
HSBC HOLDINGS PLC 3% bankovníctvo TOYOTA 3% automobilový
KONINKLIJKE KPN NV 5% telekomunikácie UNIBAIL-RODAMCO 3% nehnuteľnosti
KRAFT FOODS INC-CLASS A 2% potravinársky a tabakový VERIZON COMMUNICATIONS INC 5% telekomunikácie
LAFARGE SA 3% materiály VINCI SA 3% investičný majetok
MERCK & CO. INC. 3% farmaceutický a biotechnologický VIVENDI 2% médiá  
 
 
 
 
 
  


