
 

MAXIMAL XIV. – Nový potenciál  
Upisovacie obdobie od 19.12.2012 do 29.1.2013 

(alebo do vypredania emisie) 

 
 

 
Využite limitovanú ponuku a  získajte s investičným životným poistením ČSOB poisťovne, a.s. -  
MAXIMAL možnosť zhodnotiť vašu investíciu.* Zároveň vám ponúkame aj špeciálny bonus – 
poistenie pre prípad smrti následkom úrazu, a to až do výšky 5 000 EUR.  
 
* investíciou sa rozumie zaplatené poistné po odpočítaní alokačného poplatku 

 

 

V poradí 14. emisia MAXIMALu je naviazaná na zaistený fond KBC Select Investors CSOB 
Jumpstart 1.  Jeho cieľom je:  
 

 zabezpečiť 100% ochranu vloženej investície pri splatnosti, pričom investíciou sa rozumie 
zaplatené poistné po odpočítaní alokačného poplatku  

 

 pri vhodných trhových podmienkach dosiahnuť pri splatnosti výnos, ktorý sa bude odvíjať 
od koša 20 kvalitných medzinárodných akcií, a to nasledovne: 
 

- ak sa hodnota koša akcií ku dňu splatnosti nezmení alebo vzrastie do výšky 35%, bude 
k počiatočnej investícii vyplatený výnos 35% (5,63% p.a.)  

- ak hodnota podkladového aktíva vzrastie o viac ako 35%, bude vyplatený výnos vo výške 
skutočného nárastu koša akcií 

- ak hodnota koša akcií pri splatnosti klesne, bude zabezpečená 100% ochrana vloženej 
investície, pričom investíciou sa rozumie zaplatené poistné po odpočítaní 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 

 

Minimálna investícia 1 000 EUR  

Začiatok poistenia 08.02.2013 

Koniec poistenia 31.07.2018 

Upisovacie obdobie 19.12.2012 - 29.01.2013 

VYUŽITE JEDINEČNÚ LIMITOVANÚ ŠANCU INVESTOVANIA, 

KTORÁ VÁM MÔŽE PRINIESŤ NAOZAJ ATRAKTÍVNY VÝNOS! 

 



 
 
 

Názov KBC Select Investors CSOB Jumpstart 1 
Splatnosť 31.7.2018  
 
Podkladové aktívum kôš 20 medzinárodných akcií 
Nominálna hodnota 1000 EUR 
 
Denominácia EUR 
Počiatočná hodnota   Pre každú akciu v koši, priemer záverečných cien počas prvých 
 desiatich pracovných dní počnúc 8.2.2013 
 
Konečná hodnota  Priemer záverečných cien každej akcie v koši v posledný pracovný deň 

počas posledných 12 mesiacov pred splatnosťou (od júla 2017 do júna 
2018). 

Zloženie koša akcií 
 

ALTRIA GROUP INC 
tabakový priemysel 

DAIICHI SANKYO CO LTD 
farmaceutický 

NOVARTIS AG-REG 
farmaceutický 

SEVERN TRENT PLC 
verejné služby 

BANK OF MONTREAL 
bankovníctvo 

DUKE ENERGY CORP 
verejné služby 

NTT DOCOMO INC 
telekomunikácie 

SUMITOMO CORP 
priemysel 

BCE INC 
telekomunikácie 

ENEL SPA 
verejné služby 

REYNOLDS AMERICAN 
tabakový priemysel 

SWISSCOM AG-REG 
telekomunikácie 

BRITISH LAND CO PLC 
reality 

GLAXOSMITHKLINE PLC 
farmaceutický 

ROCHE HOLDING 
potravinársky 

WESFARMERS LTD 
verejné služby 

CAN IMPERIAL BK OF 
bankovníctvo 

KONINKLIJKE AHOLD NV 
telekomunikácie 

SAINSBURY (J) PLC 
potravinársky 

WM MORRISON SUPERM. 
potravinársky 

 
 
 
Sektorové rozloženie koša akcií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. ČSOB poisťovňa, a.s. 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. ČSOB poisťovňa, a.s. 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 marketingové oznámenie  o podkladovom aktíve investičného životného 
poistenia MAXIMAL. Informácie zverejnené v tomto dokumente netvoria ponuku na uzatvorenie zmluvy 
na kúpu, predaj MAXIMAL XIV. – Nový potenciál, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná 
ponuka na investovanie podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní. 

 

 

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 14. EMISIU POISTENIA MAXIMAL 


