ČSOB Invest Garant XXIII. – Svetoví giganti
Upisovacie obdobie od 29.9.2008 do 7.11.2008

Podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste najväčších svetových
spoločností pôsobiacich v rôznych oblastiach podnikania!
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

35 000 SKK / 1161,79 EUR*
1.12.2008
31.05.2013
29.9.2008 - 7.11.2008
8298,48 EUR*

* Prepočet v tomto dokumente je pri stanovenom konverznom kurze
1EUR = 30,1260 SKK a údaje v mene EUR majú len informatívny charakter

V poradí 23. emisia naviazaná na zaistený fond Global Partners KBC Rastovy SKK 2 Vám zabezpečí:
•

•

100% spoluúčasť na náraste hodnoty investičného podielu, minimálne 5%, maximálne 45%
100% ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti*
* bez alokačného poplatku a bez poistného za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu

Akciový kôš:
Pozostáva z akcií 30 úspešných svetových spoločností, z rôznych oblastí podnikania, ktoré patria medzi
najväčšie na svete.
Ide o stabilné spoločnosti, ktoré patria medzi
najväčších vo svojich odvetviach a dlhodobo
vynikajú silnou značkou, kvalitou produktov
a služieb, ako aj výraznými úspechmi v
podnikaní.
Pokles trhu v súčasnosti poskytuje výnimočnú
investičnú príležitosť kúpiť akcie lacnejšie, čo
zvyšuje možnosť lepšej výnosnosti koša akcií.
Títo giganti sú vybraní s prihliadnutím na
diverzifikáciu celkového koša akcií, čo
zvyšuje atraktívnosť produktu. Toto všetko
dáva pozitívny výhľad akciám v koši a
prináša
pre
investora
perspektívu
zaujímavého výnosu.

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 23. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT
Názov

Global Partners KBC Rastovy SKK 2

Doba splatnosti
Podkladové aktívum

31.5.2013
Kôš 30 svetových 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)

100% na raste podkladového aktíva, zároveň platí, že celkový výnos koša je
ohraničený minimálnym výnosom 5% (1,08% p.a.) a maximálnym výnosom 45%
za celé obdobie (8,53% p.a.)

Pri splatnosti

Výška nominálnej hodnoty podielu navýšená o zhodnotenie fondu, minimálne však
o 5% (bez alokačného poplatku)

Počiatočná hodnota
podkladového aktíva

Pre každú akciu v koši priemerná hodnota kurzu prvých desiatich dní
ocenenia počínajúc stredou 19. novembra 2008 (vrátane tohto dňa)

Konečná hodnota
podkladového aktíva

Priemer uzatváracích kurzov k poslednému referenčnému dňu 18 posledných
mesiacov od novembra 2011 (vrátane) až do apríla 2013 (vrátane)

Investičná politika

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

Zloženie akciového koša:
Spoločnosť
ALLIANZ SE-REG
ALTRIA GROUP INC
AT&T INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO SANTANDER SA
BANK OF AMERICA CORP
BASF AG
BNP PARIBAS
CHEVRON CORP
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
DAIMLER AG
E.ON AG
ELI LILLY & CO
ENI SPA
GENERAL ELECTRIC CO

Región
EMU
USA
USA
EMU
EMU
USA
EMU
EMU
USA
USA
EMU
EMU
USA
EMU
USA

Sektor
poisťovníctvo
potravinársky a tabakový
telekomunikácie
bankovníctvo
bankovníctvo
divezifikované finančné služby
chemický
bankovníctvo
energetický
bankovníctvo
automobilový
energetický
farmaceutický a biotechnologický
energetický
investičný majetok

Spoločnosť
HSBC HOLDINGS PLC
ING GROEP NV-CVA
INTESA SANPAOLO
KRAFT FOODS INC-CLASS A
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NESTLE SA-REG
NOVARTIS AG-REG
PFIZER INC
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
ROYAL BANK OF CANADA
TELEFONICA SA
TOTAL SA
TOYOTA MOTOR CORP
UNICREDITO ITALIANO SPA
US BANCORP

Región
EMU
EMU
EMU
USA
Austrália
zvyšok Európy
zvyšok Európy
USA
zvyšok Európy
Kanada
EMU
EMU
Ázia
EMU
USA

Sektor
bankovníctvo
divezifikované finančné služby
bankovníctvo
potravinársky a tabakový
bankovníctvo
potravinársky a tabakový
farmaceutický a biotechnologický
farmaceutický a biotechnologický
farmaceutický a biotechnologický
bankovníctvo
telekomunikácie
energetický
automobilový
bankovníctvo
divezifikované finančné služby

Geografické zloženie
EMU
48%
USA
33%

Kanada
3%

Ázia
3%

Austrália
3%

zvyšok Európy
10%

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.

