ČSOB Invest Garant XXV. – Štart snov
Upisovacie obdobie od 2.2.2009 do 25.2.2009

Podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant na výnose závisiacom od
indexu DJ EuroStoxx 50!
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

1 000 EUR
30.03.2009
30.12.2011
2.2.2009 - 25.2.2009

MAXIMUM UŽ NA ZAČIATKU!

V poradí 25. emisia naviazaná na zaistený fond KBC Click Europe Reverse 19 Vám zabezpečí:
•

100% ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti*
* bez alokačného poplatku a bez poistného za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu

•

začínate s východiskovým výnosom vo výške 60%
Možný výnos pri splatnosti závisí od vývoja akciového indexu Dow Jones Eurostoxx 50, ktorého
vývoj je naviazaný na 50 najsilnejších a najkvalitnejších, tzv. blue chips – akcií Európy. Vy však
začínate na maximálnom možnom celkovom výnose vo výške 60%.

•

odpočítavajú sa možné poklesy
Konečný výnos pri splatnosti sa vypočíta ako východiskových 60% (18,12% p.a.) znížených
o mesačné poklesy hodnoty podkladového indexu. Pozitívny vývoj indexu nemá vplyv na výpočet.
To znamená, že aj keby sledovaný index počas celého obdobia nevzrástol, stále máte možnosť
získať zaujímavý výnos.

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 Click Europe Reverse 19, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na
investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 25. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT
Názov

KBC Click Europe Reverse 19

Dátum splatnosti

30.12.2011

Podkladové aktívum

Index Dow Jones Eurostoxx 50

Denominácia

EUR, vývoj výmenného kurzu lokálnych mien v pomere k EUR nie je relevantný

Stanovenie výnosu

Celkový výnos je ohraničený maximálnou výškou 60% za celé obdobie
(18,12 %p.a.). Od tohto výnosu sa odrátavajú poklesy indexu v sledovaných
medziobdobiach. Nárasty indexu v sledovaných obdobiach sa neberú do
úvahy.

Pri splatnosti

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

Počiatočná hodnota
indexu

Priemer záverečných cien indexu počas prvých desiatich dní oceňovania počnúc
utorkom 3. marca 2009 (vrátene)

Konečná hodnota
indexu v medziobdobí

Hodnota desiateho oceňovacieho dňa v mesiaci (každý mesiac, od apríla 2009 do
novembra 2011)

Konečná hodnota indexu

Priemer záverečných cien indexu počas prvých desiatich dní oceňovania
v decembri 2011

EURÓPSKY INDEX - DJ EURO STOXX 50
Zahŕňa 50 najvýznamnejších európskych spoločností pôsobiacich na globálnej úrovni. Tieto spoločnosti
vynikajú svojou silnou značkou, kvalitou produktov a služieb ako aj úspechom v podnikaní. Ide napr. o
spoločnosti:
•
•
•
•

Allianz – najväčší poskytovateľ finančných služieb vo svete podľa príjmov
Nokia – najväčší svetový výrobca mobilných telefónov
Danone – svetový líder vo výrobe mliečnych produktov
Royal Dutch Shell – najväčšia energetická spoločnosť na svete

Európska ekonomika má veľké ambície stať sa svetovou jednotkou.

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 Click Europe Reverse 19, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na
investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

