ČSOB Invest Garant XXXIV. - Depozitná prémia 2
Upisovacie obdobie od 10.1.2011 do 11.2.2011
Limitovaná ponuka iba do 11.2.2011
alebo do vypredania emisie!

Vyuţite teraz limitovanú ponuku a podieľajte sa s investičným ţivotným poistením ČSOB Invest
Garant na fixnom výnose depozít na medzibankovom trhu!
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

1 000 EUR
17.02.2011
17.02.2016
10.01.2011 - 11.02.2011

V poradí 34. emisia naviazaná na nástroje peňaţného trhu Vám zabezpečí:


hodnotu investičného podielu pri splatnosti

15,92%, čo je 3% p.a.

Podkladové aktívum:
 výnos
je
naviazaný
na
zhodnotenie
vkladových produktov (peňaţné nástroje
s pevným úročením v zloţení: minimálne 97%
termínované bankové depozitá a maximálne
3% hotovosť)
 ku dňu splatnosti bude vyplatený fixný výnos,
ktorý je dopredu známy a predstavuje 15,92%,
čo znamená výnos vo výške 3% p.a.
 ku dňu splatnosti je zaistený výnos spoločne
s vloţeným kapitálom*
 v priebehu trvania zmluvy je moţné podielové
jednotky odpredať za aktuálnu hodnotu aktív,
ktorá je odvodená od aktuálneho vývoja
trhových sadzieb
Bez ohľadu na situáciu na finančných trhoch, konečný výnos pri splatnosti je
dopredu známy a nemenný.
S ČSOB Invest Garant:
 si môţete sami stanoviť oprávnené osoby, ktoré by v prípade tragickej udalosti dostali poistné
plnenie priamo a bez zbytočného čakania - žiadne dedičské konanie
 je poistné plnenie v prípade poistnej udalosti oslobodené od dane z príjmu
 sa daň z príjmu v prípade doţitia neodpočítava priebeţne, ale aţ po piatich rokoch, čo je pre
Vás výhodnejšie
VYUŢITE JEDINEČNÚ LIMITOVANÚ ŠANCU INVESTOVAŤ V EURÁCH, KTORÁ VÁM
DOPREDU ZAISTÍ ZAUJÍMAVÝ VÝNOS!!!
* 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 slúţi len
ako informácia o podkladovom aktíve investičného ţivotného poistenia ČSOB Invest Garant. Informácie zverejnené v tomto dokumente
netvoria ponuku na uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj CŠOB Invest Garant XXXIV. – Depozitná prémia 2, nakoľko uvedené informácie
neslúţia ako verejná ponuka na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

