
MÚDRE JE
NECHAŤ SI
PORADIŤ

INVESTOVANIE

INVESTIČNÉ PORADENSTVO NA MIERU

Vďaka dlhoročným skúsenostiam s investovaním vám vieme pripraviť investičné riešenie 
tak, aby zodpovedalo tomu: 

 čo očakávate  aký výnos chcete dosiahnuť,

 čoho sa obávate  aký máte postoj k riziku,

 čo plánujete a potrebujete  aké máte ciele.

Spoločne s vami vytvoríme vaše investičné portfólio:

ZÁKLAD  bude vaša finančná rezerva pre nečakané dodatočné výdavky či výpadok  
     príjmov.

JADRO   podstata portfólia zostavená tak, aby potenciál výnosu a miera kolísania  
     zodpovedali vašim dlhodobým cieľom.

DOPLNOK vytvorí možnosť dodatočného zaujímavého výnosu, poskytuje priestor  
     pre vaše preferencie pre určitý región, sektor či tému.

MENŠIE SUMY PRE VEĽKÉ CIELE

Pravidelné mesačné investovanie v menších sumách je spôsob, ako dosiahnuť  
v dlhodobom horizonte vaše ciele, ako napríklad: 

 rýchlejšie splatenie hypotéky,  rekonštrukcia,
 vzdelanie detí v zahraničí,  komfortný dôchodok.
 nové auto,

Môžete začať už s relatívne malou sumou mesačne – váš rodinný rozpočet to 
zaťaží menej ako napríklad večera v reštaurácii. Pravidelné investovanie cez ČSOB 
Investičný program je jednoduché:

 vyberte si fond podľa svojich cieľov,  peniaze sú dostupné do 5 pracovných dní,

 zvoľte si výšku pravidelnej investície,  investujte do fondov pravidelne.

  parametre môžete meniť kedykoľvek  
a bez sankcií,

Pravidelné investovanie do fondov je mimo Investičného poradenstva. Stačí pár krokov 
v aplikácii ČSOB SmartBanking a môžete začať pravidelne investovať aj bez návštevy 
pobočky.



PRE NÁROČNÝCH

Vyberte si z viac ako 100 fondov vrátane fondov zameraných na rôzne sektory, regióny 
alebo témy. Pri jednorazových investíciách do fondov využite:

 profesionálne poradenstvo a osobný prístup,

 možnosť vytvorenia investičného portfólia presne na mieru,

 na slovenskom trhu unikátne riešenia v podobe štruktúrovaných fondov a fondov  
s ochrannou úrovňou,

 príležitosť jednorazovo investovať už od 150 €.

Pri profesionálnej správe vašich financií sa opierame o 70-ročné skúsenosti KBC Asset 
Managementu, renomovaného správcu s bohatými skúsenosťami a množstvom 
prestížnych ocenení.

ÚŽITKY INVESTOR FONDY

Splnenie snov
uprednostňuje nižšie riziko
aj za cenu nižšieho výnosu

ČSOB Vyvážený o. p. f.
Horizon Flexible Plan
ČSOB Rastový o. p. f.

Vytváranie rezervy

Domácnosť a bývanie

Finančná pohoda kvôli vyššiemu výnosu je
ochotný viac riskovať, preferuje
širšie zameranie

ČSOB Svetový akciový o. p. f.
KBC Equity Fund World
KBC Equity Fund High Dividend

Bezstarostná budúcnosť

Príprava na dôchodok

Štúdium a kurzy
kvôli vyššiemu výnosu je
ochotný viac riskovať, preferuje
užšie zameranie

KBC Equity Fund New Asia
KBC Equity Fund Pharma
KBC Equity Fund
Communication services
KBC Eco Fund Water

Skoršie splatenie úveru

Nástroj proti inflácii

Iné

KEĎ IDE O BUDÚCNOSŤ, KAŽDÁ KVAPKA SA POČÍTA

Viete, čo je cennejšie ako zlato? Voda! Jej nedostatok môže v budúcnosti narobiť 
množstvo problémov. Preto je dôležité správať sa k nej zodpovedne. Objavte fondy 
budúcnosti. ČSOB prináša spoločensky zodpovedný fond KBC Eco Fund Water. 
Investujte a zabezpečte krajšiu budúcnosť sebe aj planéte.

TIP PRE VÁS

V mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking ako investor určite oceníte:
 jednoduché zriadenie pravidelného investovania vrátane Rámcovej 

zmluvy o investovaní,
 komplexné zobrazenie vášho portfólia fondov,
 rýchly prístup k uskutočneným pohybom,
 informácie o zhodnotení,
 možnosť bezplatne meniť trvalý príkaz či duplikovať platbu.

TIP PRE VÁS

Novinky a zaujímavosti zo sveta investícií:
www.csobinvestor.sk



ĽAHŠIA CESTA K INVESTOVANIU

KOMBI PONUKA
Spája bezpečný termínovaný vklad a investovanie do fondov. Sporiaca zložka 
(termínovaný vklad) vám prináša stabilitu, lebo výšku úrokovej sadzby máte garantovanú
počas celého obdobia trvania. Investičná zložka vám prináša potenciál vyššieho 
zhodnotenia.
Na termínovanom vklade môžete získať lepší úrok, až 2,00 % p. a. na 12 mesiacov,
ak svoje financie rozdelíte:

 max. 25 % na termínovaný vklad,

 max. 75 % na investovanie do fondov v EUR*.

Kombi ponuku môžete využiť už od sumy 2 000 € tak, že 500 € uložíte na termínovaný
vklad a 1 500 € investujete.
Termínovaný vklad na 12 mesiacov je možné uzatvoriť aj samostatne s úrokovou sadzbou 
0,01 % p. a. Investovať do fondov* môžete aj osobitne, bez využitia Kombi ponuky, 
pričom informácie o nákladoch a poplatkoch príslušného fondu nájdete na www.csob.
sk/podielove-fondy v dokumentoch Informácie o predbežných nákladoch a poplatkoch.  

* Okrem fondov peňažného trhu a fondov krátkodobých investícií.

www.csob.sk 0850 111 777
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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., 
u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk. Údaje o minulej 
výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Zhodnotenia 
uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť  
v dôsledku menových výkyvov. 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 %. 
Účet Pohoda so 100 % zľavou z poplatku za vedenie účtu na 12 mesiacov
získajú iba tí klienti, ktorí nemali k 31. 3. 2021 vedený v ČSOB účet Pohoda alebo 
Extra Pohoda. 
Zľavu získajú iba účty Pohoda, ktoré budú zriadené v období 1. 4. - 31. 8. 2021 
a zároveň:
 si zriadia nový Investičný program a zrealizujú prvú platbu 
 alebo zadajú jednorazový pokyn na nákup podielov vo fonde.


