Chcete více informací?
Jsme tu pro vás.

Investovat s námi je jednoduché
S Rentierem 3S můžete investovat jednorázově, ale mnohem zajímavější je zhodnocení při dlouhodobém pravidelném
investování.
Pravidelně:

Jednorázově i po částech:

• Číslo účtu: 2120710073/2700

• Číslo účtu je stejné: 2120710073/2700

• Při investování jako variabilní symbol uvádějte číslo
své smlouvy

• Při investování jako variabilní symbol uvádějte číslo své
smlouvy

• Minimální výše pravidelné investice 500 Kč

• Minimální výše jednorázové investice 30 000 Kč
• Minimální výše následné investice 10 000 Kč

Váš finanční poradce vám rád pomůže a vyplní s vámi jednoduchou smlouvu, která umožňuje investování do programu
Amundi RENTIER 3S.

Svoji investici můžete sledovat na webových stránkách
moje.amundi.cz nebo www.amundi.cz

Právní upozornění
TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, NEPŘEDSTAVUJE PROSPEKT NEBO STATUT, NABÍDKU, INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ
ANI JINOU INVESTIČNÍ SLUŽBU. Uvedené informace nepředstavují nabídku podle § 1732 ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského
zákoníku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve
smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Předmětné
sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka,
rizicích apod. podle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční
službu nebo produkt. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti
nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů
takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice
a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů
souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese
kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových
investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se
měnit. Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.amundi.cz. V případě zájmu o poskytnutí
služby investičního poradenství či doporučení nebo pro poradenství v otázkách daňových a právních se obraťte na profesionálního poradce.
Společnost ACRAM ani její mateřská společnost Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout
v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Na tento dokument jako takový by nemělo být spoléháno a neměl by sloužit
namísto nezávislého úsudku a uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za
jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány,
reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli
zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společnosti ACRAM nebo Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by
mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým
osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již jde o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo
jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly. Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se zejména
s aktuálním zněním obchodních podmínek, informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro daný produkt, tyto dokumenty lze získat
zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra 800 118 844. Tento dokument je vlastnictvím Amundi Czech Republic
Asset Management, a. s., společnosti skupiny Amundi (nebo jen „ACRAM“).

800 118 844
www.amundi.cz

Amundi Czech Republic
Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8

Amundi RENTIER 3S
Žijte naplno.
Program
pravidelného
investování

Unikátní alokační brzda

ŽIJTE NAPLNO!
Žijte smart, simple, sexy!

Pokud chcete snižování podílu akcií ve vašem
portfoliu kdykoliv zastavit, a zachovat tak jejich podíl až do konce investičního horizontu,
Amundi RENTIER 3S vám to jako jediný produkt na trhu umožní. A to díky revoluční novince v podobě alokační brzdy – jediné brzdy,
která vás dostane do cíle. I ve stáří tak můžete
mít ve svém portfoliu libovolný podíl akcií.

Program životního cyklu Amundi RENTIER 3S

Jak funguje alokační brzda?
40–9 let

100 %
90 %

9 let
8 let

80 %

7 let
6 let
5 let
4 roky

70 %
60 %
50 %
Alokační brzda

3 roky

Všichni si chceme naplno užívat života, prožít jej na vrcholu a neslevovat ze svých standardů. Když jsme mladí, je to snadné – simple. Cítíme se chytří – smart a sexy, budujeme kariéru, snažíme se vydělat spoustu peněz. Jenomže to tak nemusí být napořád…
A proto potřebujeme silného parťáka, který bude vždy na naší straně. Někoho, kdo nás
i naše finanční zázemí bude udržovat v kondici. Někoho, jako je Amundi RENTIER 3S.

Jednoduchost
Stačí stanovit délku investičního horizontu
(5–40 let) a výši investice (při pravidelném
investování min. 500 Kč) a o nic dalšího se
nemusíte starat.

2 roky
1 rok

Příklad: Do konce horizontu zbývají 4 roky a v portfoliu
by byl podíl akcií automaticky snížen z 50 % na 35 %,
pokud však investor zvolí alokační brzdu, podíl akcií se
nezmění.

Proč Amundi RENTIER 3S?

Nejlepší fondy od významných světových správců

Amundi RENTIER 3S je jedinečný program životního cyklu určený k pravidelnému investování
s revoluční novinkou – alokační brzdou a s výběrem těch nejlepších investičních správců na světě.
Aktivně řízená portfolia jsou zainvestována především do fondu fondů, s různým poměrem akcií
a dluhopisů v závislosti na době, po kterou chcete investovat. Vybrat si může každý.

 Největší investiční společnosti

 Až dvě století na trhu

Do portfolia fondu vybíráme fondy od
renomovaných společností, z nichž mnohé
patří mezi deset největších investičních
správců na světě (např. Goldman Sachs,
JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock).

ada těchto společností působí na trhu
Ř
již desítky let, nicméně například počátky
společnosti JP Morgan se datují až do roku
1799.

Smart, protože…

elegantně řeší vaše dlouhodobé
investiční potřeby. Složením
portfolií respektuje dynamiku
vašeho života. O tom, kdy
zpomalit tempo, rozhodnete vy
sami. Kdykoliv.

Simple, protože…

Sexy, protože…

v jednoduchosti je síla.
Stačí jediné: rozhodnout se,
na jak dlouho a jakou částku
chcete investovat. O nic
dalšího se nemusíte starat.

Výhody programu
Amundi RENTIER 3S

ví přesně, co chce, a nespokojí
se s ničím jiným než
s investiční špičkou. Lesk
vašemu portfoliu dodají
světové top značky. Abyste
se i ve stáří mohli cítit
sebevědomě a sexy.

Velikost fondů je často důkazem získané
důvěry a dosažených výsledků. Je zřejmé, že
k tomu, aby se fondy staly největšími na světě,
je třeba spokojených klientů. Společnosti, se
kterými spolupracujeme, takové klienty mají.
Například společnost JP Morgan řídí jeden
z deseti největších fondů na světě s majetkem
přesahujícím 100 miliard USD (2 biliony Kč).

RENTIER 3S – 10 modelových portfolií
ROKY

Riziko

Dynamické ze začátku, když
je třeba zhodnotit prostředky,
a konzervativní, když se blíží
konec investice.
Strategie Amundi RENTIER 3S je nastavena tak, aby vaše investice na začátku investičního období mohla co nejvíce zhodnotit
vložené prostředky. Akcie jsou dlouhodobě
nejvýkonnější investicí, proto jejich podíl
v portfoliích (liniích) začínáme postupně snižovat až se zbývajícími devíti lety do konce
investičního horizontu.

 Největší fondy

 Výkonnější fondy než konkurence
 e široké nabídky těchto správců dáváme
Z
přednost fondům, které mají ve své kategorii lepší výsledky než konkurence. V nabídce společností, s nimiž spolupracujeme,
najdeme vysoký podíl fondů s ratingem
Morningstar 4 a 5 hvězd.

Amundi RENTIER 3S nabízí to nejlepší na trhu

ROZLOŽENÍ INVESTICE
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Skupina Amundi: globální správce aktiv.
Spojením s globální investiční skupinou
Pioneer Investments a majetkem pod správou přesahujícím
sumu 1,3 bilionu eur se skupina Amundi stala největším
správcem aktiv v Evropě a řadí se mezi 10 největších
společností celosvětově z pohledu tržní kapitalizace.
Díky 6 investičním centrálám ve velkých mezinárodních
finančních centrech Amundi nabízí svým klientům v Evropě,
v oblasti Asie a Tichomoří, na Středním východě a v Americe
bohaté zkušenosti s finančními trhy a nesrovnatelný rozsah
odborných znalostí pro aktivní a pasivní investiční řešení.

Franklin Templeton: jedna z největších
správcovských společností, která slouží
klientům ve více než 150 zemích světa.
Společnost spravuje více než 200 fondů, z nichž nejstarší
vyplácí svým klientům dividendu nepřetržitě od roku 1948.

Goldman Sachs Group Inc.: globální
investičně bankovní společnost, založená
v roce 1869 v New Yorku. Podniká v oblasti
cenných papírů, investičního bankovnictví, správy
majetku a dalších finančních služeb, zejména pro
institucionální klienty. Společnost získává každý rok řadu
prestižních ocenění.

BlackRock: investiční společnost založená v roce 1988
v New Yorku. Za dobu svého
relativně krátkého působení se stihla vypracovat mezi pět
největších správcovských společností na světě. Pro zajímavost: objem majetku pod správou společnosti BlackRock je
asi čtyřikrát větší než HDP České republiky.

