Informace o povaze podkladových aktiv 12. tranše Zajištěného VÝNOSU Plus

Základní informace o pojištění
Zajištěný VÝNOS Plus je jednorázově placené investiční životní pojiště
ní, kde rizika spojená s investováním nese pojistník. Slovo zajištěný
v názvu investičního životního pojištění Zajištěný VÝNOS Plus deklaruje
vazbu na podkladové aktivum, kterým je 11. Zajištěný fond kvalifikova
ných investorů České pojišťovny a.s. otevřený podílový fond ČP INVEST
investiční společnost, a. s.
Vyplacení investované částky a výnosu je zajištěno pouze při splatnosti
fondu, při splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů
v portfoliu fondu.
Pojistné za pojištění pro případ dožití po odečtení poplatků (dále jen
„investovaná částka“) se umísťuje do kapitálové hodnoty tvořené po
dílovými jednotkami vnitřního fondu. Vnitřním fondem se rozumí inves
tice spravovaná pojistitelem výhradně pro účely pojištění. Vnitřní fond
12. tranše přináší výnos ve výši 14 % za 4 roky. Toto zhodnocení odpovídá
v přepočtu 3,5 % za rok. Investiční životní pojištění Zajištěný VÝNOS Plus
je možné sjednat nejpozději do 30.11. 2012 nebo do vyprodání 12. tranše.

Podkladové aktivum
V rámci 12. tranše Zajištěného VÝNOSu Plus je podkladovým aktivem
vnitřního fondu, do kterého Česká pojišťovna a.s. (dále jen „ČP“) inves
tuje jménem pojistníka, 11. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů
České pojišťovny a.s. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční
společnost, a. s. (zkráceně FZKI11), dále jen „Fond“.
Povolení k vytvoření Fondu vydala obhospodařující společnosti ČP IN
VEST investiční společnost, a.s. Česká národní banka, orgán dohledu,
na základě předloženého Statutu Fondu a dalších dokumentů.

Investiční cíle
Cílem Fondu je dosáhnout zhodnocení aktiv prostřednictvím cenných pa
pírů, a tak zabezpečit pojistníkům po uplynutí čtyř let ode dne počátku
pojištění, výplatu hodnoty ve výši 114 % investované částky.

Investiční politika a charakteristika investičního
instrumentu
Fond investuje prostředky primárně do dvou strukturovaných dluhopisů
typu CLN (credit linked note) emitovaných KBC IFIMA NV., jejíž závazky
jsou zaručeny bankou KBC Bank N.V.. CLN je dluhový cenný papír, který k
úvěrovému (kreditnímu) riziku emitenta (KBC IFIMA NV) přibírá i úvěrové
riziko vybrané společnosti (v případě Zajištěného výNOSu Plus společností
Gazprom OJSC a VTB BANK OJSC). Tato konstrukce přináší klientům zají
mavý výnos s odpovídajícím rizikem.

Emitent strukturovaného dluhopisu KBC IFIMA stejně jako KBC Bank,
která závazky KBC IFIMA zaručuje, patří do bankovní a pojišťovací sku
piny KBC Group. KBC Bank je jedna ze 3 největších belgických bank
a působí zejména v Belgii a v zemích střední a východní Evropy (v ČR
je majoritním vlastníkem ČSOB). Zaměřuje se především na klientelu
z   oblasti fyzických osob, malých a středních podniků a středně velkých
korporací.
Gazprom je největší těžební společností zemního plynu na světě s takřka
monopolním postavením na ruském trhu. Gazprom je také jedním z nej
významnějších dodavatelů zemního plynu do Evropy s exkluzivním právem
exportu z Ruské federace a s exkluzivním právem na využití rezerv zemního
plynu. Jedná se o velmi důležitou společnost ruského hospodářství, kterou
většinově vlastní Ruská federace.
VTB BANK patří mezi největší bankovní domy na světě a je druhou největší
ruskou bankou. Banka má významný tržní podíl jak v segmentu drobných
klientů, tak ve firemním sektoru. Jde o systémově důležitý ústav pro fun
gování ruského finančního trhu, jehož hlavními klienty jsou největší státní
a polostátní korporace (zejména exportéři). Majoritním akcionářem je Rus
ká federace.

Rizika spojená s investováním do podkladového
aktiva
U strukturovaného dluhopisu CLN přebírá pojistník úvěrové riziko emitenta
(KBC IFIMA) zaručené KBC Bank a dále pak úvěrové riziko vybrané společ
nosti (společností Gazprom a VTB BANK). Pojistníci si tedy musí být vědomi
rizika, že např. v případě úvěrového selhání některé ze společností KBC
Bank, Gazprom nebo VTB BANK nebude Fond schopen vyplatit hodnotu
investované částky, včetně výnosu v plné výši, popř. může dojít k určitému
časovému zpoždění.
Vyplacení 114 % investované částky je umožněno pouze ke dni splatnosti
a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů cenných papírů drže
ných v portfoliu Fondu.
V souladu s § 66 Zákona o pojistné smlouvě jsme povinni Vás informovat,
že investice do Fondu v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty in
vestované částky a není zaručena návratnost původně investované částky.
Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Úplný výčet rizik a další
podrobnosti týkající se Fondu jsou uvedeny ve Statutu Fondu.
Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich
účelem není nahradit Statut Fondu nebo poskytnout jeho kompletní shr
nutí.
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