ČSOB Invest Garant XXXIX. – Rast najlepších
Upisovacie obdobie od 4.7.2011 do 27.7.2011

Využite teraz limitovanú ponuku a podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest
Garant na raste 20 akcií vybraných globálnych spoločností. Vďaka výberu výnimočných
spoločností tak môžete krok po kroku stúpať po rebríku k zaujímavým výnosom. Akcie sú vydané
spoločnosťami, ktoré sa môžu pochváliť kvalitným manažmentom, dlhodobou víziou, dobrým finančným
zdravím a cenou akcií so značným potenciálom.
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

1 000 EUR
29.7.2011
28.2.2017
4.7.2011 - 27.7.2011

V poradí 39. emisia naviazaná na zaistený fond KBC Equisafe Quality Ladder 1 má za cieľ
zabezpečiť:
 na konci poistenia v prípade rastu podkladového aktíva buď najvyššiu zo zaznamenaných
hodnôt v sledovaných obdobiach alebo zhodnotenie podkladového aktíva ku splatnosti
 100% ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti v prípade poklesu podkladového aktíva*
* bez alokačného poplatku a bez poistného za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu
S ČSOB Invest Garant:
 si môžete 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 dožitia neodpočítava
priebežne, ale až po konci poistenia, čo je
pre Vás výhodnejšie
 v 1. poistnom roku je garantované poistné
plnenie minimálne vo výške jednorazového
poistného - celého vkladu klienta
 máte možnosť pripoistenia pre prípad trvalého
telesného poškodenia následkom úrazu
s dvojnásobným plnením pri dopravnej
nehode

VYUŽITE JEDINEČNÚ LIMITOVANÚ
ŠANCU INVESTOVAŤ V EURÁCH,
KTORÁ VÁM MÔŽE PRINIESŤ
NAOZAJ ATRAKTÍVNY VÝNOS!!!

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 39. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT
Názov

KBC Equisafe Quality Ladder 1

Doba splatnosti

28.2.2017

Podkladové aktívum

kôš 20 akcií

Denominácia

EUR

Pri splatnosti

Počas vývoja podkladového aktíva sa sleduje päť pozorovaní (jeden krát za
rok), či kôš akcií vzrástol oproti počiatočnej hodnote aspoň o 5%, 10% alebo
15%. Ak áno, potom sa nárast koša akcií zaznamená o 5%, 10% alebo 15%.
Ku splatnosti dostanete v prípade rastu podkladového aktíva vyššiu z hodnôt,
a to buď (1) najvyšší zaznamenaný (zakliknutý) nárast alebo (2) skutočné
zhodnotenie koša akcií.

Počiatočná hodnota

Stanovená ako priemer za prvých 10 pracovných dní počnúc 5.8.2011

Pozorované hodnoty

Stanovené ako priemer za 10 pracovných dní v auguste v rokoch 2012-2016

Záverečná hodnota

Stanovená ako priemer hodnôt za posledné pracovné dni v mesiaci počnúc
augustom 2016 a končiac januárom 2017 (6 pozorovaní)

Zloženie akciového koša:
SPOLOČNOSŤ
BANK OF MONTREAL
KONINKLIJKE KPN NV
ASTELLAS PHARMA
EISAI CO LTD
TAKEDA PHARMACEUTICALS SA
ASTRAZENECA PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
NATIONAL GRID PLC
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
ALTRIA GROUP INC
AT&T INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CONSOLIDATED EDISON INC
KIMBERLY-CLARK CORP
MERCK & CO. INC.
VERIZON COMMUNICATIONS INC

Príklady scenárov vývoja podkladového aktíva (bez zohľadnenia poplatkov a daní):
Scenár

Výsledný výnos

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Rok 5

Ku splatnosti

NEGATíVNY

-8%

-5%

-12%

-9%

+2%

-4%

0%

NEUTRÁLNY

-5%

+5%

+7%

+11%

+4%

+8%

+10%

POZITíVNY 1

+4%

+11%

+16%

+5%

+3%

+14%

+15%

POZITíVNY 2

-3%

+8%

+12%

+40%

+39%

+32%

+32%

Nárast investície v hodnote 1000 EUR
1000 + 0 = 1000 EUR (0% p.a.)
1000 + 100 = 1100 EUR (1,72% p.a.)
1000 + 150 = 1150 EUR (2,54% p.a.)
1000 + 320 = 1320 EUR (5,11% p.a.)

Upozornenie:
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou
budúcich výnosov. Poisťovateľ nepreberá zodpovednosť za riziko ekonomickej straty v dôsledku
zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko
nesie v plnej miere poistník a poistený. Poisťovateľ neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu.
Hodnota investičných stratégií sa môže časom meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej
miere poistník a poistený.
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 ČSOB Invest Garant XXXIX. – Rast najlepších, nakoľko uvedené informácie
neslúžia ako verejná ponuka na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom
investovaní.

