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Program pravidelného investování

Pravidelné investování by mělo být součástí každé strategie. V budoucnu Vám totiž
pomohou jen Vaše vlastní peníze. Využijte moderní investiční nástroje, které jsou
dostupné již od 500 Kč měsíčně!
Program pravidelného investování RYTMUS je flexibilní a vstřícný k Vašim potřebám.
Nabízí možnost využití malé částky měsíčního rozpočtu na uskutečnění finančního cíle,
který Vám může připadat příliš náročný.

Přínosy
pravidelného
investování

Pravidelné investování má dvojí přínos:
→

Vlastní disciplínou přispíváte k budování své finanční rezervy.

→

Účinně snižujete riziko, které může plynout ze špatného načasování vstupu na trh.
Nečekáte totiž na nejvhodnější okamžik, ale investujete pravidelně a disciplinovaně,
bez ohledu na to zda trhy právě rostou či klesají.

Pravidelné investování přináší výraznější efekt v případě investic do rizikověji zaměřených
fondů (zejména akciových). Pravidelné investice totiž sníží velikost případných poklesů u těchto
fondů. Proto o dynamičtěji zaměřené strategii můžete uvažovat i jako drobný investor, který
není investičním expertem, ale přesto hledá rozumný kompromis mezi rizikem a možným
výnosem.

Hlavní výhody
Investování
do programu
RYTMUS

→
→
→

→
→
→

→
→

Je dostupný od nízkých minimálních částek investice; dle zvolené měnové třídy
500 Kč, 25 EUR nebo 25 USD (případně měnový ekvivalent).
Sami si volíte investiční horizont (v rozmezí od 3 do 40 let), který nejvíce vyhovuje
Vašim potřebám a způsob úhrady poplatku.
Investované prostředky nemusí být v Programu RYTMUS vázány do jeho konce,
v průběhu trvání programu můžete kdykoliv požádat o odkup podílových listů a získat
peněžní prostředky bez sankčních poplatků.
Flexibilně se přizpůsobí vašim potřebám a vaší aktuální i budoucí situaci – lze jej
přerušit, prodloužit, provést částečný odkup, ukončit, zvýšit či snížit investovanou částku.
Umožňuje investovat na domácích i zahraničních kapitálových trzích.
Je možné otevřít si několik programů současně a investovat tak do několika fondů
najednou – sami si tak můžete vytvořit vlastní portfolio v závislosti na investičním
horizontu, rizikovém profilu a očekávaném zhodnocení.
Vybírat lze ze širokého spektra fondů Pioneer Investments, od těch
nejkonzervativnějších až po dynamické.
Daňové výhody – výnosy z prodeje podílových listů jsou v případě fyzických osob při
držení podílových listů delším než 3 roky osvobozeny od daně z příjmu.

„Nejdůležitější je investovat každý dolar pečlivě. Úspěšné
investování je rozumné investování, a rozumný člověk nikdy
nehraje hazardní hry.“
DR. JOHN CAREY, portfoliomanažer fondu Pioneer Fund od roku 1986

Investovat
ve správném RYTMU
je jednoduché …

→
→

Pro uzavření programu pravidelného investování RYTMUS vyplňte smlouvu Pioneer Invest.
Jednoduše si zvolte svůj investiční horizont, typ fondu, výši pravidelné investice
a způsob úhrady poplatku, který nejvíce vyhovuje Vašim potřebám.

S výběrem a založením programu RYTMUS Vám ochotně
pomůže Váš finanční poradce či osobní bankéř.

Klientské centrum
800 118 844
www.pioneerinvestments.cz
info@pioneer.cz
Pioneer Investments
budova FILADELFIE
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4

TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, NEPŘEDSTAVUJE PROSPEKT NEBO STATUT, NABÍDKU, INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ ANI JINOU INVESTIČNÍ SLUŽBU. Veškeré
informace v tomto dokumentu mají pouze informativní povahu, představují názory společnosti v době, kdy byl materiál vypracován, a mohou být i bez předchozího upozornění kdykoli
měněny na základě tržních a dalších podmínek a neobsahují žádnou záruku, že se země, trhy a sektory budou vyvíjet tak, jak je v dokumentu naznačeno. Názory zde obsažené se mohou
lišit od názorů vyjádřených jinými autory a společnostmi skupiny Pioneer Investments. Přestože informace a data obsažená v tomto dokumentu byla získána ze zdrojů, které skupina
Pioneer Investments pokládá za spolehlivé, autor ani žádná ze společností skupiny Pioneer Investments ani s ní spřízněná osoba nečiní žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti
a úplnosti tohoto dokumentu a na tento dokument jako takový by nemělo být spoléháno a neměl by sloužit namísto nezávislého úsudku. Předmětné sdělení 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, osobní
investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či
dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. V případě zájmu o poskytnutí služby investičního poradenství či doporučení nebo pro poradenství v otázkách daňových
a právních se obraťte na profesionálního poradce. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou
v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů.
S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému, investor dále nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje.
Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou také vystaveny výkyvům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv zejména na jejich
kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Návratnost investovaných prostředků není v žádném případě zaručena. Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení
o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf. Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách,
ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu. Dříve,
než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným prospektem, který lze získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR
800 118 844. Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s právními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly
a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty je možno si vyžádat na výše uvedených telefonních číslech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují
jejich marketingové označení pro Českou republiku. Tento dokument, ani jeho obsah, není určen osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám
splňujícím statut „amerického subjektu“, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů. Tento
dokument je vlastnictvím společnosti Pioneer Asset Management, a.s., člena bankovní skupiny UniCredit. Pioneer Investments je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset
Management, S.p.A., jediného akcionáře Společnosti, a skupiny jejích dceřiných společností.
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