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Životní pojištění  

 Maximal Invest ČSOB Bohatství 7 
 

Představujeme 

Životní pojištění Maximal Invest je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního životního pojištění. Podkladovým aktivem je 

fond ČSOB Bohatství. 

Kdo by si nepřál být bohatý. S podkladovým fondem ČSOB Bohatství se to může stát skutečností. 

V portfoliu fondu najdete mnoho atraktivních společností zvučných jmen, které udávají životní styl a tempo současné doby. Takových, které mají 

v dlouhém horizontu dobrou perspektivu. Těch, které jsou součástí života každého z nás. Malé děti se rády dívají na pohádky z produkce 

společnosti s maskotem Mickey Mouse (Walt Disney), teenageři se spojují pomocí iPad nebo iPhone (Apple) přes Facebook, informace 

vyhledáváme na Google, večery leckdo tráví se sklenkou Fernetu (Stock Spirits Group). Snad v každé koupelně mají místo kosmetické přípravky 

Johnson&Johnson, L´Oreál nebo Estée Lauder, které platíme kartou Visa nebo MasterCard. Horké dny si zpříjemníme zmrzlinou od jejího 

největšího výrobce na světě (Unilever) nebo se osvěžíme nejpopulárnějším nealkoholickým nápojem, Coca-Colou. Objednáme-li si zboží přes 

Amazon, doručí ho zpravidla UPS, DHL nebo FedEx. Na dovolenou letíme Airbusem či Boeingem, před katastrofou nás pojistí některá 

z významných pojišťoven (Allianz, VIG), pánové sní o svém prvním BMW či Mercedesu (Daimler), dámy o kabelce Louis Vuitton (LVMH). A takhle 

bychom mohli pokračovat dále.  

Vliv těchto společností stále roste. Neotřesitelná pozice známých značek stojí na třech pilířích – spolehlivá kvalita, spotřební ideál (mít 

smartphone nebo pít Coca-Colu je „in“) a velmi často i společenská odpovědnost.  

Sáhněte si na bohatství a staňte se jeho součástí. 

 

Hlavní výhody 

• Investice do atraktivních společností zvučných jmen známých po celém světě. Vysoká diverzifikace. 

• Podkladový fond je aktivně řízen, takže složení portfolia se přizpůsobuje dění na finančních trzích.  
• Možnost snížení daňového základu až o 24 000 Kč ročně při splnění zákonných podmínek včetně sjednání pojistné                                                        
smlouvy bez možnosti výběrů z hodnoty pojištění.  

•   Možnost volby oprávněné osoby pro bezproblémové dědictví vložených prostředků. 

• Pojištění pro případ smrti následkem úrazu až do výše 500 000 Kč. 

 

Detailní informace o významu Produktového skóre, způsobu jeho výpočtu a aktualizaci naleznete na www.csob.cz nebo získáte u svého bankovního  

poradce. 

 

 

 

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stránky 2.  

Před uzavřením pojištění doporučujeme seznámit se s riziky podkladového fondu na straně 2.  

Komu je pojištění určené? 

Pojištění je určeno pro klienty s investičním profilem: Opatrný a vyšší. 

Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého investičního poradce, aby vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí 

vašeho portfolia finančních produktů. 

Produktové skóre: 

Umožňuje srovnání spořicích a investičních produktů ze skupiny ČSOB / KBC. 

Možnosti výnosu 

Maximální výnos:  

Není omezen.  

  

 

Minimální výnos:  

Není stanoven (může být i záporný). 
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Další informace o podkladovém fondu a pojištění 
•     Fond nemá zajištěnou návratnost investice a ani minimální výnos.  

• Investicí / investovanou částkou se rozumí jednorázové pojistné snížené o vstupní (alokační) poplatek. 

 

Daně 
Výnosy z životního pojištění, částečný odkup v době trvání pojistné smlouvy (příjem z pojištění osob, které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné 
smlouvy) i finanční vyrovnání vyplacené při předčasném ukončení pojistné smlouvy podléhají zvláštní sazbě daně odváděné srážkou na straně pojistitele, 
jejíž výše je dána zákonem a aktuálně činí 15 %. 

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování 
investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Informace se vztahují k době úpisu životního pojištění. Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých 
výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete 
v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu podkladového fondu (v češtině, slovenštině nebo v angličtině) dostupných 
na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankovního poradce. 

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46. 

Upozornění na rizika 

Hodnota investice do podkladového aktiva a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem pojistné doby 
vyšší nebo nižší než původně investovaná.  

Mezi významná rizika tohoto produktu patří zejména:  

Pojištění depozit: 
Na tento produkt se nevztahuje pojištění vkladů ve Fondu pojištění vkladů ČR ani jiné země Evropské unie. 

Tržní riziko: 
Rizika, která investor podstupuje při investování do podkladového fondu, jsou spojena zejména s proměnlivostí cen akcií a dluhopisů, se změnou 
úrokových sazeb a vývojem cen na trzích alternativních investic (např. komodity, reality). Hodnota cenných papírů, do nichž podkladový fond investuje, 
může značně kolísat. 

Riziko inflace: 
Produkt neposkytuje ochranu proti růstu cen zboží a služeb v ekonomice znamenajícím pokles kupní síly investice. 

Měnové riziko: 
Podkladový fond investuje do cenných papírů, které jsou denominovány v měnách odlišných od měny fondu, je proto pravděpodobné, že hodnota 
investice bude ovlivněna kolísáním směnného kurzu. V případě investice do nástrojů v jiných měnách, než je měna fondu (CZK), měnové riziko může, ale 
také nemusí být zajištěno.  

Podkladový fond může investovat do investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydaných 
fondem kolektivního investování, vkladů, finančních derivátů, likvidních prostředků a jiných nástrojů. 

Vstupní (alokační) poplatky 1,5 % z jednorázového pojistného 

Výstupní poplatky  0 % na konci pojištění, 1 % z hodnoty výplaty před koncem pojištění 

Poplatek za správu podkladového fondu **)  1,5 % ročně (poplatek je vyplácen z majetku podkladového fondu) 

Poplatky 

Parametry 

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stránky 1.  

**) Tento poplatek je zahrnutý v ceně podílové jednotky a není placený přímo klientem. 

Typ Investiční životní pojištění 

Upisovací období 3. 7. - 31. 8. 2017 (může být ukončeno i dříve)  

Počátek pojištění 11. 9. 2017 (pojistné musí být zaplaceno do 31. 8. 2017) 

Minimální pojistné 30 000 CZK 

Měna CZK 

Domicil fondu Česká republika 

Pojistná doba téměř 6 let 

Konec pojištění/Splatnost podkladového fondu 31. 8. 2023 

Stanovení počáteční hodnoty podílové 

jednotky 

7. 9. 2017 

Dostupnost Kdykoliv v průběhu trvání pojištění může dojít k jeho ukončení na základě písemné dohody smluvních 

stran (klient podává návrh na ukončení pojištění), pojištění bude ukončeno nejdříve po uplynutí 

15denní lhůty po podání návrhu. ČSOB Pojišťovna v rámci vyrovnání závazků vyplatí klientovi částku 

odpovídající 99 % hodnoty pojištění k datu dohodnutého zániku pojištění, sníženou o případnou 

srážkovou daň. 


