
INVESTUJEME 
ZA VÁS



PREČO SA OPLATÍ
INVESTOVAŤ?

- Chcem vyhrať nad infláciou = chcem si aj v budúcnosti vedieť  
 kupovať potrebné a obľúbené veci aj napriek rastu ich cien.
- Chcem splatiť svoje úvery skôr.  
- Chcem zabezpečiť svojim deťom ľahší štart do života.
- Chcem byť finančne nezávislý a lepšie pripravený
  na neočakávané, ako aj plánované životné  

situácie (osamostatnenie sa, vlastné bývanie, dôchodok...).
- Chcem si plniť svoje sny (cestovanie, nové auto...).



MOŽNOSTI INVESTOVANIA 
S KBC AM 

1. INVESTUJEM SÁM
Začínam investovať s menšou

sumou a pravidelne
cez ČSOB SmartBanking. 

2. INVESTUJEME ZA VÁS
Zvažujem svoju prvú jednorazovú 
investíciu, nemám však dostatok 
skúseností ani čas sledovať vývoj 

na trhoch.

3. INVESTUJEM SPOLU S KBC
Som skúsenejší investor a chcem 

väčšie portfólio. Rozkladám svoju 
investíciu v čase a využívam rôzne 

investičné príležitosti.



ĎALŠIA ÚROVEŇ NA CESTE 
INVESTOVANIA



INVESTUJEME ZA VÁS
–  SPRÁVNE RIEŠENIE PRE 

ZAČÍNAJÚCEHO INVESTORA 

1. Komplexné a zároveň jednoduché riešenie – nemusíte 
rozumieť finančným trhom, nič sledovať. O vaše 
investície sa pravidelne stará tím skúsených odborníkov.

2. Široká diverzifikácia – prostredníctvom 1 fondu 
investujete do viacerých regiónov a sektorov.

3. Aktívne riadená investícia – KBC AM investuje
 za vás, vyberá, do čoho sa oplatí investovať, a reaguje 

na príležitosti na trhu.
4. Pravidelný kvartálny prehľad o vývoji vašej investície.
5. Možnosť výberu z ponuky zodpovedných,
 ako aj bežných investícií.



Podľa čoho si vybrať?
- Ak uplatňujete zodpovedný prístup aj v osobnom živote, záleží 

vám na ochrane životného prostredia či zlepšovaní pracovných 
podmienok, môžete svoj postoj vyjadriť aj pri investovaní, práve 
investovaním do zodpovedných fondov (ČSOB Fér Vyvážený 
a ČSOB Fér Rastový). 

Benefity spojené so zodpovedným investovaním: 
- investovanie do lepšieho sveta pre seba, iných a budúce 

generácie,
- investovanie do aktív, ktorých emitenti (spoločnosti alebo 

štát) zohľadňujú environmentálne (napr. ochrana životného 
prostredia), sociálne (napr. pracovné podmienky) a etické (napr. 
obchodná etika) kritériá udržateľnosti (ESG).

- Ak, naopak, k tejto téme neinklinujete, môžete investovať do 
bežných zmiešaných fondov (ČSOB Vyvážený a ČSOB Rastový). 
Môžu v nich byť obsiahnuté zodpovedné spoločnosti, ale aj také, 
ktoré prísne kritériá udržateľnosti nespĺňajú.

INVESTUJEME ZA VÁS
– VÝBER RIEŠENIA 



INVESTUJEME ZA VÁS
– AKO NA TO? 

Stačí vám na to pár minút v pobočke ČSOB:
- pomocou jednoduchého dotazníka najskôr spoločne 

zistíme, aký ste typ klienta, aké sú vaše ciele a vzťah 
k riziku,

- cez ČSOB SmartBanking si jednoducho na pár klikov 
uzatvoríte Rámcovú zmluvu o investovaní,

- riešenie vám vyskladáme na mieru podľa vašich 
odpovedí a preferencií, o nič sa nemusíte starať,

- ak je váš investičný profil vyvážený a vyšší, máme 
pre vás tieto 2 riešenia: ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f 
a ČSOB Vyvážený o.p.f.

- ak je váš investičný profil rastový a vyšší, máme pre vás 
tieto 2 riešenia: ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. a ČSOB 
Rastový o.p.f.

- začať môžete aj s menšou sumou, investícia je dostupná 
od 150 €.



Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, 
štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá 
obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo  www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy. Klient 
sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB 
a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej 
mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné 
očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/
stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi 
alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. 
Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom 
znení. Minimálne 85 % majetku v tomto zbernom fonde (ČSOB Fér Vyvážený/Rastový SRI o. p. f.) je nepretržite investovaných do cenných papierov hlavného fondu 
(Sivek SRI Global Low/Medium – Institutional F Shares SK CAP).


