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Upozornění na možná rizika
Tento dokument má pouze informativní povahu, nepředstavuje prospekt
ani statut, nabídku, osobní investiční poradenství ani investiční doporučení
zohledňující individuální situaci investora.
Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost ani 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 je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty
a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému.
Investor dále nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Investiční
nástroje denominované v cizích měnách jsou také vystaveny výkyvům
vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní,
tak i negativní vliv zejména na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy
z nich plynoucí. Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu
Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Investiční možnosti uváděné v tomto dokumentu nemusí korespondovat
s určeným cílovým trhem investora.
Doporučujeme investorům seznámit se před investováním do investičních
nástrojů se statutem fondů, resp. prospektem, a s právními aspekty
investování do investičních nástrojů.
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I malé částky vám mohou
zajistit lepší budoucnost.

500 Kč

MĚSÍČNĚ
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Pravidelné investování
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500 Kč
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Investujte pravidelně do budoucnosti své i své rodiny.

Víte, že pro vytvoření dostatečné finanční rezervy
je důležité odkládat si přibližně 10 % příjmu?

TŘI JEDNODUCHÉ KROKY K PRAVIDELNÉMU
INVESTOVÁNÍ:

HLAVNÍ PARAMETRY PRAVIDELNÉHO INVESTOVÁNÍ

1. Zvolte si měsíční částku.
2. V
 yberte si jednu ze tří investičních strategií
(konzervativní, balancovaná, dynamická).
3. Z volte si, jak dlouho chcete investovat.
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J ednoduché řešení
Zvolíte si výši pravidelné investice a dobu investice.
O ostatní se postarají naši experti.
 Částka, která nezatíží rozpočet
Investovat můžete od 500 Kč měsíčně.
 Flexibilita
Můžete kdykoliv investování přerušit, upravit výši
pravidelné investice nebo den, v kterém chcete
pravidelně investovat. Kdykoliv můžete také
vybrat částku, kterou právě potřebujete (a to bez
poplatku).
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 Diverzifikace v čase
Pravidelným investováním snižujete riziko
nesprávného načasování investice na minimum.
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 ěco navíc
N
Výnosy z investice jsou dle daňových pravidel
po 3 letech držení osvobozeny od daně z příjmu
fyzických osob.

Jakou částku můžete při pravidelném odkládání 1 000 Kč měsíčně získat?
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180 000 Kč
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240 000 Kč

20 let

očekávané zhodnocení*

*U vedené zhodnocení je modelované při pravidelném měsíčním odkládání sumy 1 000 Kč
s periodickým vstupním poplatkem po dobu 5, 10, 15 a 20 let a se zvolenou dynamickou strategií.
Modelace nepředstavuje závazný příslib do budoucnosti. Uvedený graf je matematickým
příkladem složeného úročení ve výši očekávaného zhodnocení 5 % p. a. a neznázorňuje jeho
budoucí vývoj. Očekávané zhodnocení vychází z historické výkonnosti portfolií s porovnatelnými
parametry a složením. Výpočet nezahrnuje vývoj trhu, ale zohledňuje zaplacený vstupní
poplatek podle platného ceníku. Kompletní rozkrytí celkových souvisejících nákladů a poplatků
je uvedeno v dokumentu Předobchodní simulace poplatků, který je vyhotoven bankéřem před
podáním pokynu k nákupu vybraného fondu.

O vaše investice se profesionálně
stará Amundi Asset Management.

