Interní

Plné znění upozornění pro investory
Obecné informace
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak,
návratnost investované částky není zaručena.
Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady
výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a
odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.
Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli
investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního
nástroje.

Dostupnost a návratnost investic
Zajištěné a strukturované fondy
Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že
vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než
původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální
hodnotu, a to vždy 2x měsíčně.
Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni
splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke
splnění závazků protistran a vydavatelů dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může
být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho
podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

Fondy typu Portfolio Pro
U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena. Riziko poklesu hodnoty pod
stanovenou hranici v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu,
za výjimečných okolností však není vyloučeno.

Fondy v cizí měně
U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů
měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi
mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Informace na závěr
Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Sdělení
klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre a/nebo v prospektu/statutu
fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů. Případně si uvedené
materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah
nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby.

