MAXIMAL XVIII. – Strom výnosov
Limitovaná ponuka len do 31.07.2013!
(alebo do vypredania emisie)

Využite limitovanú ponuku a získajte s investičným životným poistením ČSOB Poisťovne, a.s.MAXIMAL možnosť podieľať sa na raste prvotriednych medzinárodných spoločností!
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

1 000 EUR
13.08.2013
31.08.2018
24.06.2013 – 31.07.2013

Poistná ochrana zadarmo až do výšky

5 000 EUR

V poradí 18. emisia MAXIMALu je naviazaná na zaistený fond Select Investors CSOB
Strom 1:


výnos pri splatnosti bude naviazaný na výkonnosť jednotlivých akcií (kôš 20 akcií),



minimálny výnos 3,49% (0,68% p.a.) a maximálny 55,80% (9,17% p.a.), bez zohľadnenia
alokačného poplatku,
100% ochrana vloženej investície pri splatnosti, 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

S investičným životným poistením MAXIMAL získate 2v1:
zaujímavé zhodnotenie vložených prostriedkov,
a zároveň poistenie pre prípad smrti následkom úrazu zdarma
až do výšky 5 000 EUR

Popis podkladového fondu
MAXIMAL XVIII. – Strom výnosov
Tento Informačný list (ďalej len „Infolist‖) poskytuje základné informácie o investičnom životnom poistení MAXIMAL
(ďalej len „MAXIMAL―). Cieľom týchto informácií je pomôcť Vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do
MAXIMALU. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do MAXIMALU
investovať. Pre MAXIMAL platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, VPP — ŽP 2012, tento Infolist,
Všeobecné poistné podmienky pre MAXIMAL Osobitná časť — MAXIMAL investičné životné poistenie a ustanovenia
poistnej zmluvy.
INVESTIČNÁ STRATÉGIA
Názov:
Splatnosť:
Podkladové aktívum:
Nominálna hodnota:
Denominácia:


Select Investors CSOB Strom 1
31.08.2018
kôš 20 medzinárodných akcií
1 000 EUR
EUR

Sledujeme kôš 20 vybraných akcií, po každom
pozorovacom období sa zaznamená výnos (=klik) a pri
splatnosti sa vyplatí súčet 5 klikov:
o

o

o

za 1.obdobie je určený pevný klik 1,8%. V druhom
až piatom období sa sleduje hodnota každej akcie
v koši. Výnos sa stanoví podľa jedného z možných
scenárov:
pokiaľ ani jedna z akcií v koši za sledované
obdobie nepoklesne pod 85% svojej počiatočnej
hodnoty, výnos pre toto ročné obdobie bude
určený ako výnos v predchádzajúcom období
vynásobený koeficientom 2;
pokiaľ aspoň jedna z akcií v koši za sledované
obdobie poklesne pod 85% svojej počiatočnej
hodnoty, výnos pre toto ročné obdobie bude
určený ako výnos v predchádzajúcom období
vydelený koeficientom 2. V tomto prípade sa
akcia s najhorším zhodnotením z koša vylúči.

Zloženie koša akcií (každá akcia má zastúpenie v koši 5,00%)
AGL ENERGY LTD
Verejné služby
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
Automobilový
BCE INC
Telekomunikácie
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
Tabakový
BRITISH LAND CO PLC
Reality
CLP HOLDINGS LTD
Verejné služby
CONSOLIDATED EDISON INC
Verejné služby
DBS GROUP HOLDINGS LTD
Finančný
HANG SENG BANK LTD
Finančný
INTEL CORP
Technologický

KEPPEL CORP LTD
PAYCHEX INC
PEARSON PLC
PPL CORPORATION
REYNOLDS AMERICAN INC
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SWISSCOM AG-REG
VENTAS INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
WM MORRISON SUPERMARKETS

Energetický
Technologický
Média
Verejné služby
Tabakový
Finančný
Telekomunikácie
Finančný
Telekomunikácie
Potravinársky

POPLATKY
Aktuálne znenie všetkých poplatkov nájdete v Cenníku administratívnych poplatkov a limitov ČSOB Sporiacich
programov, ktorý je zverejnený na: www.csob.sk. Výška poplatkov sa v budúcnosti môže meniť.
Alokačný poplatok (podľa výšky jednorazového poistného)
1 000 – 14 999 EUR
3% z jednorazového poistného
15 000 EUR a viac
2% z jednorazového poistného
Riziká spojené s podkladovým aktívom: Celková investícia tohto fondu do depozitných produktov KBC/ČSOB môže
dosiahnuť 100%. Vyplatenie vloženej investície a výnosu je zaistené iba pri splatnosti fondu a v prípade splnenia
záväzkov KBC/ČSOB vo vzťahu k podkladovým depozitným produktom. V prípade nesplnenia záväzkov 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 MAXIMAL 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 MAXIMAL. Informácie uvedené v tomto
dokumente netvoria ponuku na uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj produktu MAXIMAL, nakoľko uvedené informácie
neslúžia ako verejná ponuka na investovanie podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

