
Upozornenie: 
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Tento dokument slúži len ako 
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na uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj fondu KBC EquiPlus Head Start Sustainables 15, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka 
na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.  
 

 

ČSOB Invest Garant XXVI. – Rast s náskokom 
 
 

Upisovacie obdobie od 2.2.2009 do 25.2.2009 
 
 
 
 

 
Podie ľajte sa s investi čným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste úspešných 
spolo čností s trvale udržate ľným rastom!  
 

 

INVESTUJTE S NÁSKOKOM 20%! 

 
V poradí 26. emisia naviazaná na zaistený fond KBC EquiPlus Head Start Sustainables 15  Vám 
zabezpečí: 
 

• výnos závisiaci od silných spolo čností s trvale udržate ľným rastom 
 

Vaša investícia sleduje vývoj koša 30 akcií významných spoločností z rôznych oblastí podnikania, 
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.  

 

• štart s „náskokom“ vo výške 20% 
 

Začiatočná hodnota je o 20% nižšia, t.j. pri splatnosti výnos zohladní akýkoľvek rast hodnoty koša 
akcií nad 80% jeho začiatočnej hodnoty, pričom maximálny možný celkový výnos je 50% (6,36 p.a.).  

  

• zarobíte aj ak hodnota koša mierne poklesne 
  

Výnos bude pri splatnosti realizovaný aj vtedy, ak hodnota sledovaného koša akcií mierne poklesne 
(v prípade, že pokles je menší ako počiatočný náskok 20%).   

 

• 100% ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti* 
 

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

 

 

Minimálna investícia 1 000 EUR 
Začiatok poistenia 30.03.2009 
Koniec poistenia 30.09.2015 
Upisovacie obdobie 2.2.2009 - 25.2.2009 
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POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 26. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT 
 
 
Názov  KBC EquiPlus Head Start Sustainables 15       
 

Dátum splatnosti  30.9.2015   
 

Podkladové aktívum  kôš 30 akcií 
 

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

Stanovenie výnosu  Celkový kôš akcií  je ohraničený maximálnym výnosom 50% za celé obdobie  
(6,36% p. a.) Výnos sa stanoví ako: (hodnota koša p ri splatnosti - 
80%*počiato čná hodnota koša)/po čiato čná hodnota koša 

 

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

 

Počiato čná hodnota   Priemer záverečných cien počítaný z každej akcie v koši počas prvých desiatich 
koša akcií  dní oceňovania počnúc utorkom 3. marca 2009 
 

Konečná hodnota      Priemer záverečných cien počítaný z každej akcie v posledný oceňovací deň 
koša akcií  posledných 18 mesiacov pred splatnosťou (marec 2014 – august 2015) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolo čnos ť Región Sektor Spolo čnos ť Región Sektor
3M CO USA investičný majetok NESTLE zvyšok Európy potravinársky a tabakový
ABBOTT USA farmaceutický a biotechnologický NEWMONT MINING USA materiály
ANHEUSER-BISCH INBEV EMU potravinársky a tabakový NTT DOCOMO Japonsko telekomunikácie
BELGACOM EMU telekomunikácie PERNOD-RICARD EMU potravinársky a tabakový
COLGATE-PALMOLIVE USA spotrebný PFIZER USA farmaceutický a biotechnologický
CONSOLIDATED EDISON USA verejné služby POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN Kanada materiály
ENCANA CORP Kanada energetický ROCHE zvyšok Európy farmaceutický a biotechnologický
FRANCE TELECOM EMU telekomunikácie SWISSCOM zvyšok Európy telekomunikácie
K + S EMU materiály TELSTRA Austrália telekomunikácie
KIMBERLY-CLARK USA spotrebný THOMSON REUTERS zvyšok Európy médiá
KONINKLIJKE AHOLD EMU maloobchod TORONTO-DOMINION BANK Kanada bankovníctvo
KONINKLIJKE KPN EMU telekomunikácie UNION PACIFIC USA doprava
KRAFT FOODS USA potravinársky a tabakový UNITED PARCEL SERVICE USA doprava
MCDONALDS USA spotrebný WYETH USA farmaceutický a biotechnologický
MERCK USA farmaceutický a biotechnologický XCEL ENERGY USA verejné služby


