smíšený fond profilový

ČSOB Vyvážený dividendový
Kvalitní základ s možností pravidelného příjmu

Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia.
Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený dividendový investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google
(Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.

Proč investovat právě sem
	
	
	
	

S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.
Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.
Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.
Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.
	 Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.

Tip: Investujte pravidelně
již od 500 Kč měsíčně.

Do čeho investujete
	 Do fondu ČSOB Vyvážený dividendový vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských
bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.
	 Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.
	 Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň
sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
Před investicí doporučujeme seznámit se s riziky na straně 2 v sekci Co byste měli vědět.

Jak začít
Abyste mohli začít investovat, stačí u nás na pobočce podepsat smlouvu. Využít pak můžete našeho poradenství nebo portálu ČSOB Investice.

Kdy můžete vybrat peníze
Vybrat peníze z fondu můžete kterýkoli pracovní den za aktuální tržní hodnotu. Vyplacenou částku budete mít na účtu do pěti pracovních
dnů a nezaplatíte žádný poplatek.

„Sleduji za vás dlouhodobou strategii i aktuální trendy a vyhledávám pro vás
příležitosti tam, kde očekávám nejlepší výnos. Kombinuji stabilnější složky s těmi
dynamičtějšími tak, abyste získali nejen vyvážený poměr mezi kolísáním hodnoty
a výnosem, ale zároveň i každoroční příjem navíc.“
Petr Kubec, portfolio manažer fondu,

má více než 20 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů.

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením strany 2

Komu je fond určený

Základní vlastnosti

Fond je určený pro klienty s investičním profilem:
Opatrný a vyšší

MOŽNÝ VÝNOS

Nevíte, co to znamená?
Tento typ klienta klade důraz na rovnováhu mezi potenciálem
výnosu a mírou kolísavosti hodnoty investice. Očekává výnos
zpravidla převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů.
Produktové skóre: Umožňuje srovnání spořicích a investičních
produktů ze skupiny ČSOB/KBC z hlediska rizikovosti.
Bere v úvahu nejen kolísavost investice, ale také další prvky.
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Přibližně 5 let

NEUTRÁLNÍ
SLOŽENÍ FONDU

8 let a více

Dluhopisy
a peněžní trh

65 %

Akcie

30 %

na škále 1 až 7

Vychází z právních předpisů a umožňuje srovnání fondů kolektivního investování na trhu. Zobrazuje historickou proměnlivost
hodnoty fondu a tím i rizikovost investice, má ovšem omezené
využití pro odhad rizikovosti v budoucnu.

Výrazně vyšší než
na spořicím účtu

DOPORUČENÁ DÉLKA INVESTICE

velmi odvážný

Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství,
požádejte svého investičního poradce, aby vyhodnotil, zda by se
tento produkt měl stát součástí vašeho portfolia produktů.
Syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI)

Jako na spořicím
účtu

Alternativní
investice

5%

Maximální výnos není omezen, minimální výnos není stanoven.
Detailní informace o významu Produktového skóre a Syntetického
ukazatele rizika a výnosu, způsobu jejich výpočtu a aktualizaci
naleznete na www.csob.cz nebo získáte u svého bankéře.

Poplatky
Poplatek za vstup do fondu

1,5 % z investované částky

Poplatek za vystoupení z fondu

0 % z vybírané částky

Parametry
Typ

Speciální smíšený fond

ISIN

CZ0008474228

Minimální investice

30 000 Kč jednorázově nebo od 500 Kč pravidelně

Měna

Česká koruna (CZK)

Co byste měli vědět
Hodnota investice může v průběhu času kolísat, návratnost investované částky není zaručena.
Mezi významná rizika tohoto fondu patří zejména:
	 Tržní riziko, které spočívá v možnosti nepříznivého vývoje cen aktiv v portfoliu fondu.
	 Úvěrové riziko představuje situaci, kdy emitent (vydavatel) nebo protistrana – nejčastěji vydavatel dluhopisu – nesplní svůj závazek.
	 Úrokové riziko je riziko změny úrokových sazeb. Jedná se o speciální součást tržního rizika. Změny tržních úrokových sazeb mohou
mimo jiné vyplývat ze změny hospodářské situace a na ní reagující politiky příslušné centrální banky.

Tento materiál má pouze informativní charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu
nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Podrobné informace včetně informací
o poplatcích/nákladech a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu fondu (v češtině, slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz,
popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
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. www.csob.cz / tel.: 800 300 300
Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením strany 1
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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.

