smíšený fond

ČSOB BOHATSTVÍ DIVIDENDOVÝ
DIVIDENDOVÁ TŘÍDA FONDU ČSOB BOHATSTVÍ

Sáhněte si na bohatství s možností
pravidelného příjmu

Historie ukazuje, že kdo chce vydělat, měl by mít jako správný investor alespoň část portfolia v akciích. ČSOB Bohatství investuje do atraktivních
společností, které udávají tempo dnešní doby. Bez internetu ani mobilu si už život neumíme ani představit (Alphabet, Apple). On-line nakoupíme
zboží i dovolenou (Amazon, Booking). Před nepříjemnostmi se pojistíme (Allianz, Axa). Při sportování se neobejdeme bez kvalitního vybavení
(Adidas, Nike). S dětmi se podíváme na pohádku nebo zjistíme, co je nového ve světě Star Wars (Walt Disney). Za přáteli a rodinou vyrazíme
v nejpopulárnějším českém voze (Škoda – Volkswagen) a za vše zaplatíme kartou (Visa, MasterCard).

Proč investovat právě sem
Investujete do neustále se rozvíjejících společností známých po celém světě a podílíte se tak na jejich úspěchu.
Fond řídí naši odborníci, kteří sledují vývoj na trzích za vás a investují podle aktuální situace.
Měnové riziko je většinou zajištěno. V případě, že by náklady na zajištění měnového rizika byly nepřiměřené k úrovní měnového rizika, může být
měnové riziko částečně nezajištěné.
S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.

Do čeho investujete
Smíšený fond ČSOB Bohatství investuje do společností zvučných jmen, které jsou příslibem dlouhodobého růstu.
Stanete se spolumajitelem společností jako Alphabet (Google), Apple, Visa, MasterCard, Walt Disney, Unilever, Volkswagen, LVMH (Louis
Vuitton) a řady dalších.

i
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 tří pracovních dnů
a nezaplatíte žádný poplatek.

„Zbohatněte díky investici do firem, které provází váš každodenní život.“

Pavel Kopeček, portfolio manažer fondu,
má více než 15 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů.

„Dluhopisovou složku řídím tak, abyste mohli klidně spát.“

Martin Horák, portfolio manažer dluhopisové části fondu,
má více než 20 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů.
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Další informace o fondu
Dividenda je vyplácena za daný účetní rok, končící 31. prosince. Dividenda je vyplácena investorům, kteří drží podíly k 31. 12. příslušného
roku. V některých letech (při poklesu nebo velmi malém růstu finančních trhů) nemusí být dividenda přiznána. Výše dividendy je vyplacena
na základě rozhodnutí představenstva společnosti do konce února následujícího roku.

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.

Jako na spořicím
účtu

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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odvážný
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Přibližně 5 let

8 let a více

POTENCIÁLNÍ RIZIKO

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.
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Do 1 roku

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)

Výrazně vyšší než
na spořicím účtu

DOPORUČENÁ DÉLKA INVESTICE

7

velmi odvážný

Vyšší než
na spořicím účtu

Nízké

Střední

Vysoké

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

CZ0008477155

Minimální investice

První investice 30 000 Kč, následná investice 500 Kč

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.
Měnové riziko spočívá v možnosti nepříznivého vývoje kurzů cizích měn.
Riziko inflace znamená nebezpečí znehodnocení kupní síly aktiva růstem cen zboží a služeb v ekonomice.

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
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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.

