
 

 

Upisovací období: 1. 3. – 29. 4. 2011 (může být ukončeno i dříve) 

Pojistné musí být uhrazeno nejpozději do 29. 4. 2011 

• ISIN: BE6216554186 

• minimální investice: 30 000 CZK 
(jeden podíl = 10 CZK) 

• doba do splatnosti: 8 let a 2 měsíce 

• splatnost fondu: 

1. polovina 

2. polovina 

 

31. května 2012 

31. července 2019 

• vypořádání úpisu: 11. 5. 2011 

• vstupní poplatky: 2 % v úpisu 

• výstupní poplatky: 0 % při splatnosti 

1 % před splatností 

• stupeň rizika: 2 

Program investování v CZK s rozložením 
investice na dvě části. 
 

1. polovina 

   

 Minimální výnos Maximální výnos 
 6 % p. a. 6 % p. a. 

2. polovina 

   

 Minimální výnos Maximální výnos 
 0 % p. a. 8 % p. a. 

  
 

Představujeme vám 
Maximal Invest 

ČSOB Duo Bonus 2 

Seznamte se s novým pojistným produktem, který v sobě zahrnuje 
výhody: 

• atraktivní výnos, 

• polovina investovaných prostředků k dispozici již po roce, 

• daňové zvýhodnění (možnost snížení základu daně při splnění 
zákonných podmínek), 

• pojištění (oprávněná osoba, pojištění rizik). 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

* Investicí se rozumí jednorázové pojistné snížené o vstupní/alokační poplatek. Odhady výnosů 
fondů nezaručuji výkonnost v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. 
Vyplaceni vložené investice a výnosu je zajištěno pouze při splatnosti fondu, při splněni závazků 
protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů v portfoliu fondu. Tyto strany jsou vybírány na 
základě rozsáhlých analýz a jejich výsledky jsou průběžně hodnoceny předními týmy 
specialistů. 

** Jedná se o výnos před zdaněním srážkovou daní. 
Tento materiál má pouze informační charakter, podrobné informace naleznete v prospektu fondu. 

Maximal Invest – ČSOB Duo Bonus 2 

Upisovací období: 1. 3. – 29. 4. 2011 

(pojistné musí být uhrazeno nejpozději do 29. 4. 2011) 

 

 

• ochrana vložené investice při splatnosti (viz níže)* 

• Výnos fondu je rozložen na dvě části.  

• Výnos z první poloviny investované částky je 6 % ** a bude vyplacen spolu s polovinou investované 
částky již po prvním roce trvání investice. 

• Výnos druhé poloviny investované částky je vázán na koš 30 světových akcií. Investiční období je 8 
let a 2 měsíce. V každém období (celkem 8 období sledování) je výnos dán průměrným výnosem akcií 
v koši proti počáteční hodnotě. Každá akcie s pozitivním vývojem přispívá 8 %, akcie s negativním 
vývojem přispívá skutečným poklesem (tj. akcie, která vzrostla o 1 %, přispívá 8 %; akcie, která vzrostla 
o 10%, přispívá 8 %; akcie, která poklesla o 5 %, přispívá -5 %). Ke dni splatnosti vyplatíme druhou 
polovinu investice a součet výnosů z této poloviny*. 

• Unikátní spojení investice a pojištění s možností volby oprávněné (obmyšlené) osoby a daňových 
odpočtů až 108 000 Kč (úspora až 16 200 Kč) pro klienty starší 52 let. 

• Pojištění úrazové smrti zdarma až do výše 500 000 Kč. 

• Možnost volby oprávněné osoby (úspora času a peněz při možném dědickém řízení) 
 

Složení koše 
 

ASTELLAS PHARMA INC  Tokyo  7%    NOVARTIS AG‐REG  Virt‐X  2% 

BANK OF MONTREAL  Toronto  2%    PEARSON PLC  London  2% 

BRISTOL‐MYERS SQUIBB CO  NYSE  3%    REED ELSEVIER PLC  London  2% 

CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE  Toronto  5%    ROCHE HOLDING AG‐GENUSSCHEIN  Virt‐X  7% 

CENTRICA PLC  London  2%    ROYAL BANK OF CANADA  Toronto  2% 

CONSOLIDATED EDISON INC  NYSE  8%    RSA INSURANCE GROUP PLC  London  2% 

ENEL SPA  Milan  2%    SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY  London  2% 

FRANCE TELECOM SA  Paris  2%    SEVERN TRENT PLC  London  2% 

GAS NATURAL  Madrid  2%    STANDARD LIFE PLC  London  2% 

KIMBERLY‐CLARK CORP  NYSE  8%    TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD  Tokyo  7% 

KONINKLIJKE KPN NV  Amsterdam  5%    TELIASONERA AB  Stockholm  2% 

KRAFT FOODS INC‐CLASS A  NYSE  5%    UNITED UTILITIES GROUP PLC  London  2% 

LAND SECURITIES GROUP PLC  London  2%    VODAFONE GROUP PLC  London  2% 

MERCK & CO. INC.  NYSE  2%    WASTE MANAGEMENT INC  NYSE  2% 

NATIONAL GRID PLC  London  5%    ZURICH FINANCIAL SERVICES AG   Virt‐X  2% 

 


