
Poštovní spořitelna nabízí
ČSOB investiční fondy

Nechte své peníze růst
na správném místě

Nikdy nevíte, kdy budete v budoucnu potřebovat „příjem navíc“ anebo peníze na splnění svých 
snů a přání. Nyní můžete díky ČSOB investičním fondům jednoduše investovat tam, kde to znáte.

Poštovní spořitelna nabízí fi nanční produkty skupiny ČSOB, mezi které patří rovněž investiční 
fondy.  Navštivte nás v jedné ze 150 poboček České pošty se Specializovanou bankovní přepážkou 
a seznamte se s aktuální nabídkou ČSOB fondů. Udělejte s námi první krok do světa investic!

Výhody:

A ) K investici stačí jednorázově 5 000 Kč
B )  Pravidelně pak můžete investovat od 500 Kč
C )  Z fondu můžete kdykoli vystoupit
D )  Potenciál vyššího výnosu než na běžných depozitních produktech
E )  Příjem z prodeje po 3 letech osvobozen od daně z příjmů

Vysvětlivky:

C )  Pro zajištěné/strukturované fondy platí možnost z  fondu vystoupit 2x měsíčně.
Pro smíšené fondy platí možnost z fondu vystoupit kdykoli. Obdržíte peníze ve výši 
odpovídající aktuální hodnotě podílu ve fondu, která může být nižší, stejná či vyšší 
než původně investovaná částka. 

E )   Po 3 letech trvání investice a splnění dalších podmínek požadovaných zákonem
o daních z příjmů neplatí fyzická osoba nepodnikatel podle současných daňových 
předpisů daň z příjmu z prodeje cenného papíru (viz § 4 odst. 1 písm. w) zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění).

H )  Investiční fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim 
pojištění vkladů a nemají garantovanou jistinu ani výnos.

Měli byste vědět, že:
F )  Hodnota investovaných peněz může kolísat
G )  Není zaručena návratnost vložené částky
H )  Investice nespadá pod režim pojištění vkladů



Strukturované/zajištěné fondy Smíšené fondy Poznámky

Produkt Podle aktuální nabídky ČSOB – konzervativní fond
(KBC Master Fund CSOB Conservative)

ČSOB – vyvážený fond
(KBC Master Fund CSOB Balanced)

Zajištění/ochrana investice Zajištění celé nebo ochrana části vložené 
částky ke dni splatnosti (v případě splnění 
závazků protistran)

Bez zajištění

Jakému investičnímu záměru 
tento fond odpovídá?

Pro klienta, který preferuje ochranu vložených 
peněz v případě nepříznivého vývoje na trzích, 
ale zároveň chce mít možnost získat zajímavý 
výnos při růstu trhů

Zejména pro  klienta, který chce začít 
s investováním po malých částkách a pravidelně

Jednorázová investice Ano, od 5 000 Kč Ano, od 5 000 Kč

Pravidelná investice Ne Ano, od 500 Kč měsíčně

Kdy mohu získat peníze zpět? 2x měsíčně Kdykoli, peníze jsou dostupné za 4 pracovní dny

Kam fondy investují? Různé oblasti, např. potravinářství, farmacie, 
zdravotnictví, sport …

Do dalších fondů, investice je tak více 
rozprostřena – nespoléhá na jeden investiční 
nástroj, dokonce ani na jeden fond.

Poplatky*

Vstupní 2,5 % z investované částky Od 1 % z investované částky

Výstupní 0 % při splatnosti; 1 % před splatností 0 %

Vyberte si z nabídky ČSOB investičních fondů

**  Podrobné informace o poplatcích naleznete v produktovém listu.

Upozornění na rizika:
Hodnota vložených peněz a příjem z nich mohou v čase kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost vložené částky není zaručena. Investiční fondy nespadají 
pod režim pojištění vkladů. 

Pro strukturované a zajištěné fondy ohledně 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 ochrana její části se váže ke dni splatnosti (den odkoupení podílů od investorů) fondu s tím, že pokud nedojde 
ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice. 
Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.
Tento materiál má pouze informační charakter a jeho text není právně závazný, nepředstavuje nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku.
Podrobné informace o jednotlivých fondech včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) 
a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu fondu (v češtině, slovenštině nebo angličtině) dostupných na www.csob.cz.

Infolinka 800 300 300
Poštovní spořitelna je obchodní značka ČSOB.PS
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