Horizon CSOB Smart Start 1
Upisovacie obdobie od 3.11. do 12.12.2014

Správny štart
Správny štart je dôležitý krok k úspešnému cieľu, preto Vám prinášame
novinku pre Vaše portfólio – zaistený fond Horizon CSOB Smart Start
1. Touto investíciou využívate skvelú príležitosť participovať na pozitívnom
vývoji svetovej ekonomiky prostredníctvom koša vybraných akcií
spoločností z celého sveta. Špeciálnym bonusom navyše je, že pre
výpočet výnosu sa použije počiatočná hodnota, ktorá bude pre Vás
výhodnejšia, čo ešte zvyšuje atraktivitu a potenciál tejto investície.

Hlavné výhody
•
•
•
•

výber výhodnejšej štartovacej pozície pre lepšie zhodnotenie Vašich peňazí
zhora neobmedzený výnos
90% zaistenie návratnosti investície ku dňu splatnosti
investícia do koša 30 starostlivo vybraných kvalitných spoločností z celého sveta s potenciálom rastu

Možnosti výnosu
Výnos je odvodený od vývoja koša akcií 30 významných svetových spoločností, ktoré sa vyznačujú vysokou
trhovou kapitalizáciou a reprezentujú široké spektrum celosvetovej ekonomiky.
Pri splatnosti fondu bude vyplatené:


v prípade pozitívneho vývoja pôvodná investícia spolu so 70 % spoluúčasťou na zhodnotení koša
akcií bez obmedzenia výnosu zhora.



v prípade negatívneho vývoja 100% spoluúčasť na poklese, maximálne do 10%, to znamená
zaistenie návratnosti min. 90% investície.

Zaujímavosťou pri tomto fonde je, že minimálna počiatočná hodnota je stanovená ako
nižšia hodnota buď z počiatočnej hodnoty, alebo hodnoty v prvý bankový deň v júli 2015.
Vďaka tomu môže byť výnos ešte zaujímavejší!

Novinka!

Možné scenára vývoja:

scenár

hodnota
koša pri
splatnosti

zaznamenaná
minimálna
počiatočná
hodnota

dosiahnutá
výkonnosť
koša

výpočet výnosu pri splatnosti *

suma v EUR vyplatená pri
splatnosti z investície 1000 EUR*

negatívny

80

100

-20%

- 20%, ale obmedzený na -10%
(-1,72 % p.a.)*

1000 - 100 = 900

neutrálny

110

95

15%

15% x 70% = 10,50%
(1,64 % p.a.)*

1000 + 105 = 1105

pozitívny

120

90

30%

30% x 70% = 21%
(3,17 % p.a.)*

1000 + 210 = 1210

Uvedená výkonnosť predstavuje iba možné scenáre, v žiadnom prípade nejde o ukazovatele výkonnosti v budúcnosti.
*Pred zdanením, bez započítania poplatkov.
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Dostupnosť finančných prostriedkov
Požiadať o vyplatenie podielových listov je možné aj pred splatnosťou fondu, a to za aktuálnu hodnotu, ktorá sa
stanovuje dvakrát mesačne, k 16. dňu v mesiaci (prípadne k predchádzajúcemu pracovnému dňu) a k poslednému
pracovnému dňu v mesiaci. Pokyn je potrebné zadať najneskôr predchádzajúci pracovný deň, a to najneskôr do
12.00 hod. Pri vyplatení pred splatnosťou fondu je účtovaný výstupný poplatok.

Zloženie koša akcií
ALLIANZ AG-REG

8%

DUKE ENERGY CORP

2%

SES

2%

ALTRIA GROUP INC

2%

ENAGAS SA

2%

SOUTHERN CO/THE

8%

AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP

8%

FRONTIER COMMUNICATIONS CORP

3%

SWEDBANK AB - A SHARES

2%

AMERICAN ELECTRIC POWER

2%

HCP INC

2%

SWISS RE AG

4%

AOZORA BANK LTD

3%

HEALTH CARE REIT INC

2%

TDC A/S

2%

AT&T INC

3%

IBERDROLA SA

2%

TELEFONICA SA

2%

BELGACOM SA

3%

LORILLARD INC

2%

TELIASONERA AB

3%

CENTURYLINK INC

2%

MUENCHENER RUECKVER AG-REG

4%

TERNA SPA

8%

CONSOLIDATED EDISON INC

3%

PPL CORPORATION

2%

VENTAS INC

2%

DIRECT LINE INSURANCE GROUP

2%

REPSOL SA

2%

ZURICH INSURANCE GROUP AG

8%

Základné informácie o fonde
Upisovacie obdobie
Vysporiadanie úpisu
Doba trvania fondu
Splatnosť fondu
ISIN
Minimálna investícia
Nominálna hodnota podielu
Domicil fondu
Správca fondu
Kategória fondu
Počiatočná hodnota koša
Minimálna počiatočná hodnota
Konečná hodnota koša

3.11. do 12.12.2014
23.12.2014
6 rokov a takmer 1 mesiac
29 január 2021
BE6272226125
150 EUR
10 EUR
Belgicko
KBC Asset Management
Zaistený fond s 90% kapitálovou ochranou
Stanovená ako priemer cien akcií v koši počas prvých piatich dní oceňovania
počnúc 23. decembrom 2014, vrátane.
Stanovená ako nižšia hodnota medzi hodnotou meranou v prvý bankový deň v júli
2015 alebo počiatočnou hodnotou.
Určí sa ako priemer cien akcií v koši v posledný obchodný deň v mesiaci počas 6
mesiacov pred splatnosťou fondu od júla 2020 do decembra 2020, vrátane.

Poplatky
Vstupné poplatky:
2 % v upisovacom období
3 % mimo upisovacieho obdobia

Výstupné poplatky:
0 % pri splatnosti fondu
1 % pred splatnosťou fondu

Upozornenie na riziká
Syntetický ukazovateľ rizika a výnosu (SRRI):
3 na stupnici od 1 (nízke, nie však nulové) do 7 (vysoké)
SRRI je skupina rizikových kategórií, ktoré sa stanovujú podľa legislatívy a slúžia k porovnaniu rizikovosti produktov v rámci celej
Európskej únie. SRRI zohľadňuje výlučne historický vývoj hodnoty investície.
Produktové skóre:
2 na stupnici od 1 (nízke, nie však nulové) do 7 (vysoké)
Produktové skóre je skupina rizikových kategórií, ktoré sa stanovujú na základe internej metodológie v rámci finančnej skupiny
ČSOB/KBC a slúžia na určenie vhodnosti produktu podľa investičného profilu klienta. Produktové skóre predstavuje
komplexnejšie hodnotenie rizikovosti investície, nakoľko zohľadňuje viacero kritérií ako SRRI. Z tohto dôvodu sa rizikové
kategórie môžu líšiť.
Podrobné informácie nájdete vo zverejnenom dokumente Rizikové kategórie podielových fondov na www.csobinvesticie.sk.
Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút alebo
stanovy podielového fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, na predajných miestach
Československej obchodnej banky, a.s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk. S investíciou je spojené aj riziko, hodnota
investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Údaje o minulej výkonnosti nie sú
spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže
zmeniť. V súlade so štatútom alebo stanovami podielového fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov
peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom
fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.
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