Investování
Pravidelné investování: Zajistěte si svou budoucnost.
Rádi byste zabezpečili sebe i své děti? Splnili si své sny a přání nebo jednoduše měli peníze k dispozici v případě
neplánovaných výdajů? S pravidelným investováním i menších částek do našich podílových fondů postupně
nashromáždíte zajímavou finanční částku.
Atraktivní forma zhodnocení i malých částek pro každého:
- Pravidelným investováním významně snižuje pravděpodobnost nákupu investice v nevhodný čas.
- Vaše prostředky máte snadno a rychle k dispozici.
- Nezatěžujete svůj rodinný rozpočet. Pravidelně investovat můžete již při malých částkách od 100 Kč
měsíčně.
- O Vaše finanční prostředky se stará zkušený profesionál.
- Odměníme Vás za věrnost slevou z poplatku za obstarání koupě podílových listů.
- Když investujete déle než 6 měsíců, jsou Vaše výnosy z investice osvobozeny od daně z příjmu
fyzických osob.
Produkty optimální pro pravidelné investování:
Investiční horizont do tří let:
 konzervativní dluhopisový fond Sporobond,
Investiční horizont delší než tři roky (dle preferencí klienta):
 smíšené fondy Konzervativní MIX, Vyvážený MIX, Dynamický MIX
Investiční horizont delší než pět let (dle preferencí klienta):
 akciové fondy TOP STOCKS, GLOBAL STOCKS, SPOROTREND
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednorázové investování
Zhodnoťte své volné finanční prostředky podle svých představ a potřeb. Pestrá nabídka podílových fondů České
spořitelny uspokojí potřeby konzervativních i dynamických klientů, vždy záleží jen na vašich preferencích..
Smíšené podílové fondy: jednoduchá cesta k optimálnímu rozložení investice:
Jedna investice Vám nakoupí celé investiční portfolio! Smíšené fondy totiž investují do všech základních tříd
aktiv současně a umožňují tak investorům podílet se na výnosech nejen z nástrojů peněžního trhu nebo
dluhopisů, ale také z akcií a komodit. Široká diverzifikace portfolia snižuje tržní rizika.
 smíšené fondy Konzervativní MIX, Vyvážený MIX, Dynamický MIX, Akciový MIX či Osobní portfolio 4
Dluhopisy: základ každého investičního portfolia:
Svět dluhopisů nemusí být vůbec nudný! Z dluhopisových fondů České spořitelny si vybere každý investor,
konzervativní i ten, který očekává vyšší potenciál zhodnocení.
 konzervativní dluhopisový fond Sporobond, dynamičtější dluhopisové fondy ČS Korporátní
dluhopisový, High Yield dluhopisový, Trendbond
Akciovou složku by mělo obsahovat každé klientské portfolio:
Malý podíl akcií dodá každému investičnímu potenciál výnosu, a přitom nutně nemusí zvýšit jeho rizikový profil.
Vždy záleží na očekáváních klienta.
 akciové fondy TOP STOCKS s unikátní investiční strategií, GLOBAL STOCKS, SPOROTREND
ČS nemovitostní fond: Na nemovitosti by rád vydělával každý!
Vlastnictví nemovitosti, kterou je možné pronajímat a inkasovat výnosy, je snem většiny lidí. Nemovitost je
hodnota, která může dlouhodobě tvořit zajímavý zdroj příjmů. Pořízení takové nemovitosti však vyžaduje

značný objem peněz. Investice do ČS nemovitostního fondu funguje principiálně velmi podobně jako např.
vlastnictví bytu – podílové listy ČS nemovitostního fondu vyjadřují hodnotu, která může dlouhodobě přinášet
velmi zajímavý výnos. Nejsou k tomu však potřeba miliony.
Otevřená architektura nabídky podílových fondů v České spořitelně
Investujte prostřednictvím České spořitelny do lídra středoevropských správců podílových fondů Erste Asset
Management nebo do fondů jednoho z nejkvalitnějších světových správců BNP Paribas Asset Management.
 akciové fondy ESPA BIOTEC, ESPA ISTANBUL a mnoho dalších
 komoditní fond BNP PARIBAS L1 WORLD COMMODITIES a mnoho dalších
O Vaše peníze se u nás starají vždy zkušení odborníci, kteří vyhledávají ty nejlepší příležitosti na trhu a přinášejí
Vám ta nejzajímavější investiční řešení.
Tip pro Vás:
Výnosy z investice do podílových fondů nepodléhají zdanění (platí pro fyzické osoby-nepodnikatele při trvání
investice 6 měsíců a déle).

