
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 Quality Stocks-12, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na 
investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.  
 

 

ČSOB Invest Garant XXIX. – Svetová kvalita 
 
 

Upisovacie obdobie od 2.11.2009 do 25.11.2009 
 
 
 
 

 
Podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste najkvalitnejších 
medzinárodných spoločností s trvalo udržateľným rastom!  
 

 

ZARÁBAJTE SO SVETOVÝMI LÍDRAMI! 
 

 
 
V poradí 29. emisia naviazaná na zaistený fond KBC-Life MI Security Quality Stocks-12  Vám zabezpečí: 
 

• Prvotriednu kvalitu  
 

Vaša investícia sleduje vývoj koša 30 najkvalitnejších tzv. blue chips 
akcií  medzinárodných spolo čností  z rôznych oblastí podnikania. Ide o 
spoločnosti, ktoré dlhodobo vynikajú silnou  značkou , kvalitou  
produktov a služieb, ako aj výraznými úspechmi v  podnikaní a majú 
vysokokvalitný manažérsky tím s jasnou víziou smerovania . Ich 
základnou charakteristikou je trvalo udržate ľný rast a spolo čenská 
zodpovednos ť. Orientácia na sociálno-ekonomický vývoj  a 
sledovanie nákladov , reflektuje dlhodobú perspektívu a v praxi sa prejavuje dobre zváženými 
rozhodnutiami. Toto všetko dáva pozitívny  výh ľad akciám v koši a prináša pre investora 
perspektívu zaujímavého  výnosu .  

 

• 100% z možného nárastu  
  

Pri splatnosti získate 100% z akéhokoľvek rastu  hodnoty  koša  sledovaných akcií, pričom 
maximálny  možný celkový  výnos  je 60% (9,72% p.a.).  

 

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

 

Navyše ste touto investíciou zaradený do lotérie o TISÍCE EUR  
a zároveň môžete získa ť na ročnom vklade úrok až do 5,1 % p. a. 

 

Minimálna investícia 1 000 EUR 
Začiatok poistenia 23.12.2009 
Koniec poistenia 23.12.2014 
Upisovacie obdobie 2.11.2009 - 25.11.2009 



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 Quality Stocks-12, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na 
investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.  
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POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 29. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT 
 
 
Názov  KBC-Life MI Security Quality Stocks-12 
 

Dátum splatnosti  23.12.2014   
 

Podkladové aktívum  kôš 30 akcií 
 

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

Spoluú časť (Participácia)      100% na raste podkladového aktíva, zároveň platí, že celkový kôš je ohraničený 
 maximálnym výnosom 60% za celé obdobie (9,72% p.a.) 
 

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

 

Počiato čná hodnota   Priemer cien akcií počítaný z každej akcie v koši počas prvých desiatich 
koša akcií  dní oceňovania počnúc piatkom 11. decembra 2009 (vrátane) 
 

Konečná hodnota      Priemer cien akcií počítaný z každej akcie v posledný oceňovací deň 
koša akcií  posledných 12 mesiacov pred splatnosťou (december 2013 – november 2014) 
 
Investi čná politika       Zhodnotenie fondu realizované ku dňu splatnosti závisí od: 

a) vývoja cien akcií v sledovanom koši 
b) spoluúčasti (participácie) na raste sledovaného podkladového aktíva 
 

Spolo čnos ť Sektor Spolo čnos ť Sektor
ABOTT LABORATORIES farmaceutický a biotechnologický KONINKLIJKE KPN telekomunikácie
ANHEUSER BUSCH INBEV potravinársky a tabakový KRAFT FOODS potravinársky a tabakový
BANCO SANTANDER bankovníctvo MCDONALD’S CORP služby
BP PLC energetický NATIONAL GRID verejné služby
BRISTOL MYERS SQUIBB farmaceutický a biotechnologický NESTLE SA potravinársky a tabakový
CENTRICA PLC energetický NIIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE telekomunikácie
COLGATE - PALMOLIVE CO spotrebný NOVARTIS farmaceutický a biotechnologický
DANONE potravinársky a tabakový PFIZER farmaceutický a biotechnologický
DEUTSCHE POST doprava ROCHE HOLDING farmaceutický a biotechnologický
DIAGEO potravinársky a tabakový ROYAL BANK OF CANADA bankovníctvo
FRANCE TELECOM telekomunikácie SWISSCOM AG telekomunikácie
HJ HEINZ potravinársky a tabakový TAKEDA PHARMACEUTICAL farmaceutický a biotechnologický
INDITEX maloobchod TELEFONICA telekomunikácie
KIMBERLY CLARK spotrebný TESCO maloobchod
KONINKLIJKE AHOLD maloobchod UNIILEVER potravinársky a tabakový  

 
 


