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Pravidelné investování

– Nezatížíte svůj rodinný rozpočet. Pravidelně investo-
vat s námi můžete už od 300 Kč měsíčně.

– Efektivně zhodnocujete své peněžní prostředky 
a postupně si tak nashromáždíte zajímavou �nanční 
částku.

– Své peníze máte snadno a rychle k dispozici. 
V případě potřeby můžete pravidelné investování 
přerušit a případně požádat i o zpětný odkup svých 
podílových listů bez jakýchkoliv poplatků a získat tak 
potřebné prostředky.

– Odměníme Vás za věrnost. Při pravidelném investo-
vání můžete získat slevu z poplatku za obstarání 
koupě podílových listů.

– Snižujete riziko nákupu podílových listů v nevhodný 
čas a nemusíte řešit časování své investice.

Jaké výhody Vám Pravidelné investování přináší?

– Minimální investice: 300 Kč
– Cena za obstarání koupě podílových listů: 1 %
– Cena za obstarání prodeje podílových listů: 0 %
– Číslo sběrného účtu: 6530192/0800
– Podrobné informace: www.investicnicentrum.cz

Důležité informace

Díky pravidelnému investování můžete své prostředky 
zajímavě zhodnotit a splnit si tak své plány a cíle. Třeba 
usnadnit dětem start do života či jejich studia nebo sobě 
dopřát pohodlnější penzi.

Plánujte budoucnost
s Pravidelným investováním
V mnohých z nás přetrvává mýtus, že investování 
je jen pro „ty movité“ a potřebujeme k němu stovky tisíc 
či miliony. Opak je pravdou. Pravidelné investování do 
podílových fondů je dostupné opravdu každému, protože 
umožňuje investovat po malých částkách.

Je vhodný pro konzervativněji laděné klienty, které 
neuspokojí výnosy na depozitních bankovních produktech 
a kteří si také uvědomují, že pro dosažení lepšího 
zhodnocení je třeba podstoupit tržní rizika.

Nakládejte se svými penězi
efektivně
Ujasnit si očekávání a stanovit cíle je prvním krokem 
k jejich dosažení. Platí to v životě, v práci, ve sportu, stejně 
jako pro efektivní nakládání s penězi. Očekáváte-li jedno- 
duchost, transparentnost, správný poměr mezi potenciá-
lem výnosu a kolísáním hodnoty investovaných peněz, pak 
je ideální volbou smíšený podílový fond OPTIMUM.

Smíšený fond OPTIMUM je ideálním řešením pro
pravidelné investování. Jedna investice Vám vytvoří 
komplexní investiční portfolio!

Tip pro Vás

Pravidelné investování je jednoduché a pro každého.
Váš investiční plán poběží podle pravidel, jež si sami
určíte. Pravidelné investování přizpůsobíte svým 
potřebám a aktuální �nanční situaci.

Plus pro Vás

Kalkulačku pro vlastní výpočet najdete na stránkách
www.pravidelneinvestovani.cz.



Proč investovat do fondu 
OPTIMUM:
– Jednoduchost. Jeden fond, jedna investice, komplexní 

investiční řešení.
– Okamžitá dostupnost. Investované prostředky máte 

v případě potřeby obvykle již do týdne k dispozici.
– Profesionalita. Zkušený portfolio manažer se silným 

analytickým zázemím zajišťuje maximální využití 
investičních příležitostí k dosažení co nejlepších 
výsledků.

– Sleva z poplatku. Při pravidelném investování získáte 
slevu z poplatku za obstarání koupě podílových listů.

Důležité upozornění
Česká spořitelna Vás upozorňuje, že investování 
do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě 
zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované 
částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost 
investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje
výkonnost budoucí. Obhospodařovateli otevřených 
podílových fondů jsou Erste Asset Management GmbH 
nebo REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. 
Úplné názvy fondů jsou uvedeny v jejich statutech nebo 
Klíčových informacích pro investory, které Vám poskytne-
me v pobočkách České spořitelny nebo na stránkách
www.investicnicentrum.cz. Ceny za obstarání koupě 
a prodeje podílových listů jsou součástí Ceníku České 
spořitelny, a. s.

Tento reklamní leták vytvořila Česká spořitelna, útvar 
Finanční trhy – retailové investice, a byl uvolněn k rozšiřo-
vání 15. 4. 2016. Má za cíl upozornit na služby či produkty 
v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zaklá- 
dal práva a povinnosti účastníků. Podrobnější informace 
o všech produktech Vám poskytneme v kterékoliv pobočce 
České spořitelny nebo na infolince 800 INVEST 
(800 468 378).

Investování do podílových fondů v sobě zahrnuje 
riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky 
a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost 
investované částky. Minulá výkonnost přitom 
nezaručuje výkonnost budoucí.

Měli byste vědět


