ČSOB Invest Garant XXVII. – Svetová infraštruktúra
Upisovacie obdobie od 5.5.2009 do 27.5.2009

Podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste svetových lídrov
pôsobiacich v oblasti rozvoja infraštruktúry!
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

1 000 EUR
30.06.2009
30.12.2015
5.5.2009 - 27.5.2009

NASLEDUJTE LÍDROV PRI OŽIVENÍ EKONOMIKY!

V poradí 27. emisia naviazaná na zaistený fond KBC-Life MI Security Global Infrastructure-2 Vám
zabezpečí:
•

výnos závisiaci od svetových spoločností zaoberajúcich sa rozvojom infraštruktúry
Vaša investícia sleduje vývoj koša 20 vybraných akcií medzinárodných spoločností, ktoré
profitujú z rozvoja infraštruktúry. Ide o lídrov, ktorí budú profitovať z plánov na obnovu ekonomík
prijatých rôznymi vládami sveta a stanú sa lídrami oživenia svetovej ekonomiky.

•

nasledovanie lídrov pri obnove svetovej ekonomiky
Vlády štátov na celom svete v súčasnosti prichádzajú s plánmi na obnovu ekonomík. Súčasťou
týchto plánov sú masívne kapitálové injekcie v bankovom sektore a s tým súvisiace celosvetové
znižovanie úrokových sadzieb. Tieto kroky prinášajú potrebný „kyslík“ pre nový nádych lídrov
svetovej ekonomiky. Cieľom je odvrátiť súčasnú krízu a navrátiť udržateľný ekonomický rast.

•

100% z možného nárastu
Pri splatnosti získate 100% z akéhokoľvek rastu hodnoty koša sledovaných akcií, pričom
maximálny možný celkový výnos je 60% (7,44% p.a.).

•

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

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 KBC-Life MI Security Global Infrastructure-2, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na
investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 27. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT
Názov

KBC-Life MI Security Global Infrastructure-2

Dátum splatnosti

30.12.2015

Podkladové aktívum

kôš 20 akcií

Denominácia

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

Spoluúčasť (Participácia)

100% na raste podkladového aktíva, zároveň platí, že celkový kôš je ohraničený
maximálnym výnosom 60% za celé obdobie (7,44% p.a.)

Pri splatnosti

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

Počiatočná hodnota
koša akcií

Priemer cien akcií počítaný z každej akcie v koši počas prvých desiatich
dní oceňovania počnúc utorkom 12. júna 2009 (vrátane)

Konečná hodnota
koša akcií

Priemer cien akcií počítaný z každej akcie v posledný oceňovací deň
posledných 12 mesiacov pred splatnosťou (december 2014 – november 2015)

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

Spoločnosť
3M CO
ABB LTD
ALSTOM
ANGLO AMERICAN PLC
ATLAS COPCO AB-A
BHP BILLITON
BOUYGUES SA
CISCO SYSTEMS
CORNING INC
EATON CORP

Sektor
investičný majetok
investičný majetok
investičný majetok
materiály
investičný majetok
materiály
telekomunikácie
technológie a zariadenia
technológie a zariadenia
investičný majetok

Spoločnosť
EMERSON ELECTRIC
HOLCIM LTD
JACOBS ENGINEERING GR
LAFARGE
NATIONAL GRID
PHILIPS ELECTRONICS
RIO TINTO
SIEMENS AG
THYSSENKRUPP AG
VINCI AG

Sektor
investičný majetok
materiály
investičný majetok
materiály
verejné služby
predmety dlhodobej spotreby
materiály
investičný majetok
materiály
investičný majetok

Geografické zloženie koša
EMU
35%
USA
28%

zvyšok Európy
37%

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 KBC-Life MI Security Global Infrastructure-2, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na
investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

