MAXIMAL VIII. – Depozitná prémia 6
Upisovacie obdobie od 1.3.2012 do 30.3.2012
Limitovaná ponuka len do 30.3.2012!
(alebo do vypredania emisie)

Využite limitovanú ponuku a podieľajte sa s investičným životným poistením MAXIMAL na fixnom
výnose depozít na medzibankovom trhu!
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

1 000 EUR
5.4.2012
5.4.2017
1.3.2012 - 30.3.2012

Cieľom tejto emisie naviazanej na nástroje peňažného trhu je:


dosiahnutie zhodnotenia pri splatnosti

21,66%, čo je 4% p.a.*

Podkladové aktívum:





výnos je naviazaný na zhodnotenie vkladových produktov
(peňažné nástroje s pevným úročením v zložení: minimálne
97% termínované bankové depozitá ČSOB, a.s. a maximálne
3% hotovosť)
ku dňu splatnosti bude vyplatený fixný výnos, ktorý je
dopredu známy a predstavuje 21,66%, čo znamená výnos vo
výške 4% p.a. spoločne s vloženým kapitálom*
v priebehu trvania zmluvy je možné podielové jednotky
odpredať za aktuálnu hodnotu aktív, ktorá je odvodená od
aktuálneho vývoja trhových sadzieb

* bez alokačného poplatku

Bez ohľadu na situáciu na finančných trhoch, konečný výnos pri splatnosti je
dopredu známy. Využite limitovanú šancu, ktorá vám môže priniesť atraktívny výnos.
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

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 VIII.
– Depozitná prémia 6, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na investovanie podľa zákona č.
203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní.

Informácia o investičnej stratégii
MAXIMAL VIII. - Depozitná prémia 6
Upisovacie obdobie: 1.3.2012 - 30.3.2012
Začiatok poistenia:

5.4.2012

Koniec poistenia:

5.4.2017

Investičná stratégia:
Cieľom investičnej stratégie je dosiahnutie zhodnotenia vo výške 21,66% pri splatnosti. Pre splnenie tohto cieľa
bude vložený kapitál investovaný do peňažných nástrojov s pevným úročením a hotovosti v zložení: minimálne
97% do termínovaných bankových depozít ČSOB banky, a.s. a maximálne 3% do hotovosti.
Mena pre výpočet ceny podielovej jednotky investičnej stratégie:
EUR
Počiatočná cena podielovej jednotky:
10 EUR
Výpočet ceny podielovej jednotky:
Cena podielovej jednotky bude, ak nie je uvedené inak, stanovovaná dvakrát mesačne, a to k 16. dňu v mesiaci
(ak tento deň nie je pracovným dňom, potom k predchádzajúcemu pracovnému dňu) a k poslednému pracovnému
dňu každého kalendárneho mesiaca, ďalej len „Oceňovací deň“. Pričom ocenenie prebehne na základe
posledných známych cien aktív držaných v rámci príslušnej investičnej stratégie. Termínované bankové depozitá
budú oceňované na základe aktuálne dostupných výnosov na kapitálovom trhu. Pokiaľ cena nereprezentuje ich
skutočnú hodnotu, budú tieto aktíva zhodnotené na základe predvídateľnej realizačnej ceny, ktorá bude
stanovená dostatočne obozretne, s uvážením a v dobrej viere.
Prvý oceňovací deň: 16.apríl 2012
Získaná cena podielovej jednotky bude zaokrúhľovaná podľa matematických pravidiel na 4 desatinné miesta.
Zverejnenie ceny podielovej jednotky:
www.csob.sk
Poplatky:
Poplatok za správu aktív: maximálne 0,60% p.a. z celkového zaplateného poistného zníženého o alokačný
poplatok a o prípadné predčasné výplaty častí hodnoty podielov a o výplaty odkupných hodnôt. Výpočet ceny
podielovej jednotky už zahŕňa poplatok za správu aktív.

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 VIII.
– Depozitná prémia 6, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na investovanie podľa zákona č.
203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní.

