MAXIMAL IX. – Európska kvalita
Upisovacie obdobie od 2.4.2012 do 18.5.2012
(alebo do vypredania emisie)

Využite limitovanú ponuku a získajte s investičným životným poistením MAXIMAL možnosť
zaujímavého zhodnotenia Vašich finančných prostriedkov. Predstavujeme Vám produkt, ktorý
ponúka možnosť získať vyšší výnos ako na termínovaných vkladoch a zároveň poskytuje ochranu
vloženej investície. Navyše ponúka aj poistnú ochranu, a to až do výšky 5 000 EUR.
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

1 000 EUR
4.6.2012
30.11.2017
2.4.2012 - 18.5.2012

V poradí 9. emisia MAXIMALu je naviazaná na zaistený fond KBC Select Investors CSOB Best
of 1. Jej cieľom je:


zabezpečiť 100% ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti*



pri splatnosti vyplatiť výnos od 15%* do 35%*
Na konci poistenia fond vyplatí lepšiu z možností, a to buď výnos 15%* (2,57% p.a.)* alebo
výnos podkladového aktíva zaisteného fondu. Ten sa vypočíta ako súčet piatich hodnôt
zaznamenaných v sledovaných obdobiach. V každom období sa priebežný výnos môže
pohybovať v intervale od -3% do 7%. Pri splatnosti môžete získať výnos až 35%* ( 5,61 % p.a.)*.
* 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
 každý klient od nás získava poistnú ochranu pre smrť následkom
úrazu zdarma
 bez obmedzenia vzhľadom na zdravotný stav poisteného
VYUŽITE JEDINEČNÚ LIMITOVANÚ ŠANCU INVESTOVANIA,
KTORÁ VÁM MÔŽE PRINIESŤ NAOZAJ ATRAKTÍVNY VÝNOS!

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 9. EMISIU POISTENIA MAXIMAL
Názov
Doba splatnosti
Podkladové aktívum
Denominácia
Pri splatnosti

KBC Select Investors CSOB Best of 1
30.11.2017
DJ EuroStoxx 50
EUR
Počas životnosti fondu sa päťkrát vypočíta a zaznamená hodnota
podkladového aktíva (štyri ročné pozorovania, posledné obdobie trvá 17
mesiacov) v rozmedzí od -3% do 7%. Pri splatnosti dostanete vyššiu z
hodnôt, a to buď súčet zaznamenaných výnosov alebo výnos 15%.

Počiatočná hodnota
pre obdobie 1-5

Stanovená ako priemer hodnôt za prvých 10 pracovných dní na začiatku
každého obdobia (od 4.6.2012, jún 2013-2016).

Konečná hodnota
pre obdobie 1-5

Stanovená ako priemer hodnôt za prvých 10 pracovných dní v júni
2013-2016 a v novembri 2017.

Zaznamenaný výnos
za obdobie 1-5

Vypočíta sa ako (Konečná hodnota pre príslušné obdobie – počiatočná
hodnota pre príslušné obdobie)/ počiatočná hodnota pre príslušné
obdobie), min. -3%, max. 7%

Výnos podkladového aktíva súčet zaznamenaných výnosov za obdobia 1-5
Príklad stanovenia výnosov*:
Súčet zaznamenaných výnosov pri
splatnosti = 22%. Nakoľko je táto
hodnota vyššia ako 15%, fond by
v takomto prípade vyplatil výnos 22%
(3,68%
p.a.,
bez
započítania
poplatkov).

maximálny výnos
za obdobie = 7%

minimálny výnos za obdobie = -3%

*Tento príklad nie je ukazovateľom
výkonnosti
ani
vývoja
fondu
v budúcnosti a ani neinformuje o
najpravdepodobnejších
možnostiach
vývoja.

Riziká spojené s podkladovým aktívom:
Celková investícia tohto fondu do depozitných produktov KBC môže dosiahnuť 100%. Vyplatenie
vloženej investície a výnosu je zaistené iba pri splatnosti fondu a v prípade splnenia záväzkov KBC vo
vzťahu k podkladovým depozitným produktom. V prípade nesplnenia záväzkov KBC 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 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 IX. – Európska kvalita, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na
investovanie podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní.

