
 
 

 
 

PERSPEKTIV 12 – Svetový výber 
Investičné životné poistenie 
Tento materiál slúži len ako marketingové oznámenie o podkladovom aktíve investičného životného poistenia PERSPEKTIV  

 

Limitovaná ponuka len do 31.5.2017! 
(alebo do vypredania emisie) 
 

Využite limitovanú ponuku a získajte s investičným životným poistením ČSOB Poisťovne, a. s., PERSPEKTIV možnosť zaujímavého 
zhodnotenia svojich finančných prostriedkov. 

 
Investičná stratégia v poradí 12. emisie PERSPEKTIVU je naviazaná na štruktúrovaný fond Select Investors CSOB Vyber 
Svetovych Akcii 4. 
 
JEJ CIEĽOM JE:  

 90 % ochrana vloženej investície pri splatnosti, pričom investíciou sa rozumie zaplatené poistné po odpočítaní alokačného 
percenta.  

 pri splatnosti* sa klient podieľa 100 %-nou participáciou na náraste podkladového aktíva, maximálne do výšky 35 % (5,29 % 
p.a.); resp. 100 %-nou participáciou na poklese, maximálne do 10 % (-1,80 % p. a.).  

* bez alokačného percenta 

 
 
 

Riziká spojené s investičnou stratégiou: Celková investícia tohto fondu do depozitných produktov a/alebo dlhopisov skupiny 
KBC/ČSOB môže dosiahnuť 100 %. Vyplatenie hodnoty podielov je možné iba v prípade splnenia záväzkov skupiny KBC/ČSOB 
vo vzťahu k depozitným produktom a/alebo dlhopisom. V prípade nesplnenia záväzkov skupiny KBC/ČSOB a/alebo ČSOB Poisťovne, 
a.s., nemusí byť investovaná suma vrátane výnosov vyplatená v plnej výške alebo môže dôjsť k časovému oneskoreniu výplaty. 
Upozornenie: S investíciou do produktu PERSPEKTIV je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB 
Poisťovňa, a. s., nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich 
zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s., neposkytuje žiadnu záruku 
budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a 
poistený. Tento dokument slúži len ako marketingové oznámenie o podkladovom aktíve investičného životného poistenia 
PERSPEKTIV. Informácie uvedené v tomto dokumente netvoria verejnú ponuku na investovanie (uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj 
produktu PERSPEKTIV) podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. 
 

Minimálna investícia 1 000 EUR Poistná ochrana: 

Poistenie pre prípad smrti a smrti následkom dopravnej nehody  

(s plnením vo výške 1 % z jednorazového poistného pre prípad smrti a 75 %   
z jednorazového poistného pre prípad smrti následkom dopravnej nehody) 

Začiatok poistenia 15.6.2017 

Koniec poistenia 31.3.2023 

Upisovacie obdobie 3.4. – 31.5.2017 

  

S INVESTIČNÝM ŽIVOTNÝM POISTENÍM PERSPEKTIV: 
 

 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, 

 

 klient získava poistnú ochranu pre prípad smrti a smrti následkom 
dopravnej nehody, 

 

 bez obmedzenia vzhľadom na zdravotný stav poisteného. 
 

  
 

  

 S investičným životným poistením PERSPEKTIV môžete získať 2 v 1: 
 

 zaujímavé zhodnotenie vložených prostriedkov  
 a zároveň poistenie pre prípad smrti a smrti následkom dopravnej nehody. 

 
 


