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S investičným životným poistením MAXIMAL získate 2v1: 
 

zaujímavé zhodnotenie vložených prostriedkov, 
a zároveň poistenie pre prípad smrti následkom úrazu zdarma  

až do výšky poistnej sumy 5 000 EUR 
 

 

 

 
 
 

MAXIMAL XXXII. –  Správny štart 2 
 
 

Limitovaná ponuka len do 22.10.2014! 
(alebo do vypredania emisie) 
 
 
 

Využite limitovanú ponuku a získajte s investičným životným poistením ČSOB Poisťovne, a.s. MAXIMAL  
možnosť zaujímavého zhodnotenia Vašich finančných prostriedkov.   
 

 
 
Poistná ochrana zadarmo až do výšky        

5 000 EUR 
 

 
 
 
Investičná stratégia 32. emisie je naviazaná na zaistený fond Perspective Global Stocks 90 Timing 2 a 
cieľom je:  
 

 90% ochrana vloženej investície* pri splatnosti, pričom investíciou sa rozumie zaplatené poistné 
po odpočítaní alokačného poplatku; 

 pri splatnosti* sa klient podieľa 100%-nou participáciou na náraste podkladového aktíva až do 
60% (7,83% p.a.), resp. 100%-nou participáciou na poklese, maximálne do 10% (-1,68% p.a). 

* bez alokačného poplatku 
 

Novinkou je zaujímavé stanovenie najvýhodnejšej počiatočnej hodnoty až zo štyroch pozorovaní. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 07.11.2014 

Koniec poistenia 29.1.2021 

Upisovacie obdobie 29.09.2014 – 22.10.2014 



SPV 13-09 

 
Popis investičnej stratégie  
MAXIMAL XXXII. – Správny štart 2 
 

Tento dokument (ďalej len „Infolist‖) poskytuje základné informácie o investícii spojenej s investičným životným 
poistením MAXIMAL (ďalej len „MAXIMAL―). Cieľom týchto informácií je pomôcť Vám pochopiť povahu a riziká 
spojené s investovaním do MAXIMAL-u. Odporúčame si tieto informácie pozorne prečítať, aby ste vedeli urobiť 
informované rozhodnutie, či do MAXIMAL-u investovať. Pre MAXIMAL platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka, VPP — ŽP 2012, Všeobecné poistné podmienky pre MAXIMAL Osobitná časť — MAXIMAL investičné 
životné poistenie, ustanovenia poistnej zmluvy a tento Infolist. 
 
 

INVESTIČNÁ STRATÉGIA  
Názov: Perspective Global Stocks 90 Timing 2 
Podkladové aktívum: 
Splatnosť: 

kôš 30 akcií  
29.1.2021 

Nominálna hodnota: 
Denominácia: 

1 000 EUR 
EUR 

Pri splatnosti:                          
 
 
 
 
Počiatočná hodnota:  
Minimálna počiatočná 
hodnota: 
Konečná hodnota:  
 
Riziková kategória (SRRI):    

Výnos sa vypočíta ako (konečná hodnota - minimálna počiatočná 
hodnota)/počiatočná hodnota, max. 60%. V prípade poklesu do 10% bude 
o rovnaký pokles znížená počiatočná investícia klienta (bez započítania alokačného 
poplatku.) V prípade poklesu nad 10% bude klientovi vyplatených  90% jeho 
počiatočnej investície (bez započítania alokačného poplatku). 
Stanovená ako priemer hodnôt za prvých 10 pracovných dní od 7.11.2014 vrátane. 
Stanovená ako najnižšia hodnota spomedzi troch meraní (1. pracovný deň 
v decembri 2014, v januári 2015 a februári 2015) alebo počiatočná hodnota. 
Stanovená ako priemer hodnôt z posledného pracovného dňa každého mesiaca od 
januára 2020 do decembra 2020 (12 pozorovaní). 
3 v škále od 1 (veľmi nízke riziko) do 7 (vysoké riziko) 

 
 
Možné scenáre vývoja: 

*Investíciou sa rozumie zaplatené poistné po odpočítaní alokačného poplatku. 
 

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

 
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 Infolist poskytuje základné informácie 
o podkladovom aktíve investičného životného poistenia MAXIMAL. Informácie uvedené v tomto Infoliste netvoria 
verejnú ponuku na investovanie (uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj produktu MAXIMAL) podľa zákona č. 203/2011 
Z. z. o kolektívnom investovaní. 

Scenár 
Hodnota koša  
pri splatnosti 

Zaznamenaná 
minimálna  
počiatočná 

hodnota 

Dosiahnutá  
výkonnosť 

koša 

Výpočet výnosu pri splatnosti  
(bez započítania poplatkov a 

daní) 

Výpočet výnosu pri splatnosti  
(bez započítania poplatkov a 
daní) pre investíciu* 1 000 € 

Negatívny 80 100 -20% 
- 20%,  ale obmedzený na -10% 

(-1,68 % p.a.) 
1000 € – 100 € = 900  € 

Neutrálny 110 95 15% 
15% 

(2,26 % p.a.) 
1000  € + 150  €  = 1150 € 

Pozitívny 1 120 90 30% 
30% 

(4,29 % p.a.) 
1000 € + 300 € = 1300 € 

Pozitívny 2 190 85 105% 
105%, ale obmedzený na 60% 

(7,83 % p.a.) 
1000 € + 600 € = 1600 € 

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 


