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Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť ale aj klesať, a nie je zaručená návratnosť 
investovanej sumy. Investičná stratégia fondu je uvedená v štatúte a/alebo v stanovách, v predajnom prospekte, v zjednodušenom predajnom prospekte, ktoré sú k dispozícii na predajných 
miestach v pobočkách ČSOB, a.s., u distribútorov, v sídle spoločnosti a na www.csobinvesticie.sk. V súlade so štatútom môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov 
peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatúte prekročiť 35% hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100% hodnoty majetku v 
podielovom fonde. 

 

ČSOB KOMPAKT LIFE 
 
 

Životné poistenie  
 
 
 
 

Prispôsobte si životné poistenie tak, 
aby zodpovedalo vašim aktuálnym potrebám a zabezpečilo vás aj vašich blízkych. 

 
Hľadáte výhodnú kombináciu zhodnotenia a poistnej ochrany? Spoľahnite sa na nás - nájdeme pre vás riešenie šité 
na mieru. Podľa vášho profilu máme pre vás pripravenú stratégiu s ideálne nastaveným portfóliom fondov.  
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Kapitálové životné poistenie je určené veľmi konzervatívnym klientom uprednostňujúcim garantovaný výnos počas celej doby 
poistenia. 
 

KBC Renta Eurorenta investuje primárne do dlhopisov denominovaných v EUR a vydaných medzinárodnými organizáciami, 
vládami a komunálnymi a finančnými inštitúciami. Sú  vyberané najmä vysoko likvidné dlhopisy. Cieľom je dosiahnuť kapitálový 
výnos využívaním trendu úrokových sadzieb v EUR. Priemerná doba do splatnosti  dlhopisov je preto nastavená v závislosti na 
očakávanom pohybe úrokových sadzieb. 
 

CSOB Vyvážený fond je určený investorom so záujmom výraznejšie zhodnocovať svoje finančné prostriedky v strednodobom 
horizonte, ktorí sú ochotní akceptovať istú mieru investičnej neistoty. Akciová zložka môže predstavovať 20% až 50% z celkovej 
hodnoty majetku fondu, odporúčaná doba investovania je 3 roky. 
 

CSOB Rastový fond je vhodný najmä pre investorov ochotných akceptovať vyššiu mieru investičnej neistoty. Akciová zložka 
môže predstavovať 40% až 80% z celkovej hodnoty majetku fondu a odporúčaná doba pre investovanie je preto viac ako 5 
rokov. 
 

KBC Equity Fund World má medzinárodne alokované portfólio do rôznych akciových trhov, pričom sú zohľadnené 
makroekonomické podmienky a predpokladaný vývoj úrokových sadzieb v rôznych krajinách sveta. 
 

KBC Equity Fund BRIC investuje do akcií spoločností v Brazílii, Rusku, Indii a Číne a umožňuje vám jednoduchý prístup na tieto 
akciové trhy. Zameriava sa na dôkladné rozloženie investície do rôznych spoločností na týchto rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. 
Benchmarkom fondu je akciový index MSCI BRIC. 
 

KBC Equity Fund Central Europe je zameraný predovšetkým na akcie spoločností z krajín Strednej Európy s cieľom 
dlhodobého  kapitálového rastu v EUR. Fond je vhodný pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť definované investičné ciele a na 
zvýšiť diverzifikáciu svojho portfólia. 
 

Konzervatívna stratégia zohľadňuje percentuálnym rozdelením a výberom fondov preferenciu na stabilný vývoj investície vo 
forme dlhopisovej zložky, na dosiahnutie diverzifikácie a zdynamizovanie stratégie je 10% zastúpená akciová zložka vo forme 
globálnych akcií. 
 

Akciová stratégia rešpektuje vybranými fondmi a ich vzájomným pomerom cieľ dlhodobého kapitálového zisku z akcií, pričom 
globálne akcie sú vhodne doplnené o dynamické a perspektívne regióny BRIC a Strednej Európy za účelom rozloženia rizika a 
dosiahnutia vyššieho výnosu v investičnom horizonte. 
 
Poraďte sa s nami, ako začať sporiť skutočne výhodne a ako zabezpečiť seba a svoju rodinu 
už teraz. Radi vám predstavíme všetky konkrétne výhody.  

KOMPAKT LIFE predstavuje moderný flexibilný produkt súčasnosti, 
ktorý ponúka nielen spoľahlivé riešenie vážnych životných situácií, ale 
aj zaujímavé investovanie vašich peňazí a spĺňa tak požiadavky od 
konzervatívnych až po dynamickejších klientov. 


