MAXIMAL II. – Výber z kvality 2
Upisovacie obdobie od 1.8.2011 do 30.8.2011

Využite teraz limitovanú ponuku a podieľajte sa s investičným životným poistením MAXIMAL na
raste 20 akcií vysoko kvalitných spoločností. Tieto kvalitné 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
2.9.2011
30.9.2016
1.8.2011 - 30.8.2011

V poradí 2. emisia MAXIMALu naviazaná na zaistený fond KBC Equiplus Quality Stocks 3 má za cieľ
zabezpečiť:


na konci poistenia ak podkladové aktívum narastie alebo sa nezmení, 100% spoluúčasť na
náraste hodnoty podkladového aktíva + výnos 10%



100% ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti*

* bez alokačného poplatku
S investičným životným poistením MAXIMAL:
 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
 už v 1. poistnom roku máte možnosť čiastočných výberov
 každý klient od nás získava poistnú ochranu pre smrť následkom úrazu zdarma
 bez obmedzenia vzhľadom na zdravotný stav poisteného
VYUŽITE JEDINEČNÚ LIMITOVANÚ ŠANCU INVESTOVAŤ V EURÁCH,
KTORÁ VÁM MÔŽE PRINIESŤ NAOZAJ ATRAKTÍVNY VÝNOS!!!

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 2. EMISIU POISTENIA MAXIMAL
Názov

KBC Equiplus Quality Stocks 3

Doba splatnosti

30.9.2016

Podkladové aktívum

kôš 20 akcií

Denominácia

EUR

Spoluúčasť (participácia)

100% na raste podkladového aktíva

Pri splatnosti

ak podkladové aktívum oproti svojej začiatočnej hodnote vzrastie alebo
sa nezmení = 100% spoluúčasť na náraste podkladového aktíva + 10%
ak podkladové aktívum poklesne = 100% ochrana vloženého kapitálu

Zloženie akciového koša:
SPOLOČNOSŤ
ALTRIA GROUP INC
AT&T INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CENTRICA PLC
CONSOLIDATED EDISON INC
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
GAS NATURAL SDG SA
KIMBERLY-CLARK CORP
KONINKLIJKE KPN NV
NATIONAL GRID PLC
NOVARTIS AG-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
RSA INSURANCE GROUP PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VODAFONE GROUP PLC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG

Príklady scenárov vývoja podkladového aktíva:
Príklady scenárov

Negatívny scenár
Neutrálny scenár
Pozitívny scenár

Vývoj
podkladového
aktíva
-15%
5%
60%

Výnos fondu
celkom

Výnos fondu
p.a.

0%
5%+10% = 15%
60%+10% = 70%

0%
2,79%
11,04%

Finálna hodnota investície
v hodnote
1000 EUR
1000 + 0 = 1000
1000 + 150 = 1150
1000 + 700 = 1700

Upozornenie:
S investíciou do produktu MAXIMAL 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
MAXIMAL. Informácie zverejnené v tomto dokumente netvoria ponuku na uzatvorenie zmluvy na kúpu,
predaj MAXIMAL II. – Výber z kvality 2, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na
investovanie podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní.

