ČSOB Invest Garant XXXIII. – Strom výnosov
Upisovacie obdobie od 22.7.2010 do 25.8.2010

Podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste 20 spoločností, ktoré
sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokou ziskovosťou
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

1 000 EUR
31.8.2010
31.3.2016
22.7.2010 - 25.8.2010

V poradí 33. emisia naviazaná na zaistený fond GLOBAL PARTNERS CSOB WORLD TREE EUR 2 Vám
zabezpečí:
•
•

výnos naviazaný na výkonnosť jednotlivých akcií (kôš 20 akcií), minimálne 6,77% (1,18% p.a.)
a maximálne 56,57% (8,39% p.a.)*
100% ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti*
* bez alokačného poplatku a bez poistného za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu

Investičná politika tzv. stromovej štruktúry:
Sledujeme kôš 20 akcií:
za prvé referenčné obdobie je určený pevný výnos 3% a pre ostatné referenčné obdobia sú
stanovené dva možné varianty výnosu,
pokiaľ žiadna akcia nepoklesne pod 85% svojej počiatočnej hodnoty, vynásobí sa „click“ za
predchádzajúce obdobie koeficientom 1,7,
pokiaľ ktorákoľvek akcia poklesne pod 85% svojej počiatočnej hodnoty, vydelí sa „click“ za
predchádzajúce obdobie koeficientom 1,7.
Zo začiatku sa sledovaný kôš skladá z 20 akcií. Vždy, keď v referenčnom období klesne hodnota akcie pod
stanovenú hranicu 85%, tak najmenej výkonná akcia (konečná hodnota mínus počiatočná hodnota delená
počiatočnou hodnotou) je z koša na konci sledovaného obdobia vyradená. Ku splatnosti sa všetky
zakliknuté výnosy sčítajú a ich súčet bude tvoriť celkový výnos fondu.

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 GLOBAL PARTNERS CSOB WORLD TREE EUR 2, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako
verejná ponuka na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 33. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT
Názov

GLOBAL PARTNERS CSOB WORLD TREE EUR 2

Doba splatnosti
Podkladové aktívum

31.3.2016 / 5 rokov a 7 mesiacov
Kôš 20 akcií

Denominácia

EUR, vývoj výmenného kurzu miestnych devíz indexov koša v pomere
k EUR nie je relevantný

Koeficient násobenia/delenia

1,7

Bariéra

85% hranica stanovená z počiatočnej hodnoty akcie

Pri splatnosti

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

Počiatočná hodnota akcie

Za každú akciu v koši priemer hodnôt za prvých 5 dní oceňovania nasledujúcich
po 31. auguste 2010 (vrátane).

Konečná hodnota akcie

Za každú akciu v koši hodnota z posledného dňa oceňovania v referenčnom období

Dátumy pozorovania
v referenčnom období

posledný deň oceňovania v každom mesiaci nasledujúcom po októbri 2011 (vrátane)
a končiac februárom 2016 (vrátane)

Referenčné obdobia
Obdobie
1) 08/2010 - 09/2011

Fixný výnos za obdobie
3%

Obdobie
2) 10/2011 - 09/2012

Prvý deň obdobia
prvý deň ocenenia 10/2011

Posledný deň obdobia
posledný deň ocenenia September 2012

3) 10/2012 - 09/2013

prvý deň ocenenia 10/2012

posledný deň ocenenia September 2013

4) 10/2013 - 09/2014

prvý deň ocenenia 10/2013

posledný deň ocenenia September 2014

prvý deň ocenenia 10/2014

posledný deň ocenenia Február 2016

5) 10/2014 - 02/2016
.

Zloženie akciového koša:

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 GLOBAL PARTNERS CSOB WORLD TREE EUR 2, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako
verejná ponuka na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

