Pravidelné investování s KB
„Splňte si své sny, zabezpečte Vaše děti i sebe sama, vytvořte si rezervu. Díky pravidelnému investování je vše snazší.“

Efektivní zhodnocení
Pravidelné investování představuje jednu z nejefektivnějších forem, jak zhodnotit své úspory. Začít investovat můžete
kdykoli a nemusíte čekat na správné „načasování“ jako při jednorázovém vkladu. Splňte si své sny, zabezpečte Vaše děti i
sebe sama, vytvořte si rezervu. Amundi je tu pro Vás.
ZVOLENÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE:

Opatrná

CHCI DOSÁHNOUT ČÁSTKY:

500 000 Kč

DÉLKA INVESTICE:

10 let+

JEDNORÁZOVÝ VKLAD:

0 Kč

VSTUPNÍ POPLATEK:

2.00 %

OČEKÁVANÝ ROČNÍ VÝNOS:

4.00 %*

SPOŘICÍ ÚČET:

0.32 %

VÁŠ VKLAD: 414 405 Kč

VHODNÁ MĚSÍČNÍ INVESTICE: 3 453 Kč

Porovnání zhodnocení

Investovaná částka
414 405 Kč

Spořicí částka
421 162 Kč
Výnos: 0.32 % *

Vklad

Spořicí účet

Předpokládaná částka
500 000 Kč
Výnos: 4.00 % **

Podílový fond

* Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti skutečné, výkonnost je počítána po započtení všech poplatků
** Lorem ipsum robotto light font
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Pravidelné investování s KB
Výběr fondů:
NÁZEV

ZAMĚŘENÍ

YTD

VÝNOS 1 ROK

VÝNOS 2 ROKY

VÝNOS 5 LET

KB PSA 4 - Popular

Smíšený fond

+2.09%

-4.34%

+7.34%

+25.23%

First Eagle Amundi International Fund

Smíšený fond

+1.49%

+3.82%

+16.08%

+30.57%

Amundi Fund Solutions - Balanced

Smíšený fond

+1.34%

+3.26%

+18.57%

+29.25%

CPR Global Disruptive Opportunities

Akciový - sektorově orientovaný

+4.76%

+38.79%

+89.22%

KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A

Exkluzivní nabídka

+2.71%

-6.09%

+5.78%

VÝNOS 10 LET

+64.21%

+13.83%

Jak začít:
Smlouvu můžete uzavřít na kterékoliv pobočce Komerční banky, prostřednictvím internetového bankovnictví (Moje Banka) nebo prosím zanechte
prostřednictvím našich stránek nebo stránek Komerční banky Váš kontakt a my Vám zavoláme.

JEDNODUCHOST
Sjednat si můžete
trvalý příkaz i online
v internetovém bankovnictví
KB

PENÍZE VŽDY K
DISPOZICI

NIŽŠÍ RIZIKO

Vyberte si peníze kdykoliv
je budete potřebovat

Nestarejte se o správné
načasování své investice

BEZ OMEZENÍ
Vy sami rozhodujete,
kolik a kam budete
investovat

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze
skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést
vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu. Hodnota
investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových
tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u
cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se
měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a
další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů,
sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz.
Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze
společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v
tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou
na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány
nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci
kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály
nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití
jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení
nebo použití zakazovaly.
Vytištěno dne: 21. 01. 2021
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