
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 Clickplus Europe Best Of 51, nakoľko 
uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.  

Ako to funguje?  

 

ČSOB Invest Garant XXXI. – Európska šanca 
 
 

Upisovacie obdobie od 1.4.2010 do 28.4.2010 
 
 
 

 
 

Využite teraz limitovanú ponuku  a podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant  na raste 
najväčších spolo čností Európy ! 
 

 
 
 

V poradí 31. emisia naviazaná na zaistený fond KBC Clickplus Europe Best Of 51  Vám zabezpečí: 
 

• Prvotriednu kvalitu  
 

Vaša investícia sleduje vývoj indexu Dow Jones Euro Stoxx 50, ktorý je zložený z 50 najväčších spolo čností  
11 krajín Európskej menovej únie z rôznych oblastí podnikania. Ide o spoločnosti, ktoré dlhodobo vynikajú 
silnou  značkou  a kvalitou  produktov a služieb. Medzi najvýznamnejšie patria napr. Deutsche Telekom, 
Groupe Danone, L'Oréal, Nokia, Philips, Renault, Volkswagen či Intesa Sanpaolo alebo Allianz. Toto zloženie 
indexu prináša pre investora perspektívu zaujímavého  výnosu .  

 
• Minimálny výnos 16%  
  

Celkový výnos pri splatnosti fondu je určený ako súčet 
priebežne uzamknutých hodnôt počas 8 sledovaných 
období. V každom z týchto období sa priebežný výnos 
môže pohybovať v  intervale od -3% do 7%. Aj pokles 
indexu pracuje vo váš prospech  - ak je v sledovanom 
období uzamknutý negatívny výnos, v ďalšom období sa 
zvyšuje horná hranica intervalu. Pri splatnosti získate 
súčet priebežne zakliknutých 8 výnosov, minimálne 
však 16%  (1,74% p.a.), maximálne  56% (5,32% p.a.). 

 
• 100% ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti* 

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

 
POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 31. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT 

 

Názov KBC Clickplus Europe Best Of 51 

Doba splatnosti 30.11.2018 / 8 rokov a takmer 7 mesiacov 

Podkladové aktívum Dow Jones Euro Stoxx 50 

Denominácia EUR 

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

Počiato čná hodnota  
podkladového aktíva 

Priemer záverečných  cien podkladového aktíva počas prvých 10 oceňovacích dní v každom zo 
sledovaných období (počnúc rokom 2010 a končiac  rokom 2017 v mesiaci máj). Pre prvé sledované 
obdobie platí začiatok od 4. mája 2010 (vrátane).  

Kone čná hodnota 
podkladového aktíva 

Priemer záverečných  cien podkladového aktíva počas prvých 10 oceňovacích dní v každom zo 
sledovaných období ( počnúc rokom 2011 a do roku 2017 v mesiaci máj, končiac v novembri 2018).  

Hodnota podielu Počítaná dvakrát do mesiaca: nie skôr ako v pracovný deň D+1 a nie neskôr ako D+4 (D = 16., resp. 
posledný deň v mesiaci). Prvá aktuálna hodnota po upisovacom období bude stanovená k 31. máju 2010. 

 

Minimálna investícia 1 000 EUR 
Začiatok poistenia 1.5.2010 
Koniec poistenia 30.11.2018 
Upisovacie obdobie 1.4.2010 - 28.4.2010 


