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Kdo by neznal pohádku o rybáři, kterému zlatá rybka splnila tři přání. Zlatá
rybka ale nepomáhá jen v pohádkách, teď už je dobrým pomocníkem všech
rodičů, kterým záleží na svých dětech. Přáním každého zodpovědného rodiče
by mělo být, aby dopřál svému dítěti kvalitní vzdělání či mu pomohl při
zabezpečení jeho budoucího bydlení, a usnadnil mu tak start do života.
Jednou z cest, která může pomoci k naplnění těchto přání, je investiční
program pro děti – Zlatá rybka. Program umožňuje pravidelné investování
již od 500 Kč měsíčně.
Zlatá rybka je investiční program pro děti, který mohou využít rodiče dětí
jakéhokoliv věku. Nabízí tři modelová portfolia s různým poměrem akciových
a dluhopisových instrumentů v závislosti na době, po kterou chcete svým
dětem investovat. Čím více se blíží konec investičního horizontu, tím větší
je podíl konzervativnějších instrumentů, které chrání investice zhodnocené
v předchozím období. Výhodou programu je diverzifikace do různých tříd
aktiv s ohledem na investiční horizont a rizikový profil investora. Navíc se
o portfolia nemusíte nijak starat, alokace je zajištěna zkušenými profesionály.
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investovat lze již od 500 Kč měsíčně
možnost pravidelných i jednorázových investic
možnost kdykoliv změnit délku trvání programu nebo výši investice
jednoduchost – stačí stanovit délku investičního horizontu a výši investice
výběr ze tří portfolií – konzervativního, balancovaného a dynamického
díky konzervativnější povaze portfolia ke konci investičního horizontu
se snižuje riziko spojené s kolísáním cen na akciových trzích

Investiční strategie

Zlatá rybka nabízí tři typy portfolií (linií), která pokrývají investiční období
různé délky a která zahrnují různé investiční strategie. Jednotlivé linie jsou
složeny z vybraných akciových a dluhopisových fondů, a to jak ze zahraničních
fondů Pioneer Funds, tak z České rodiny fondů Pioneer.
U delšího investičního horizontu převažuje podíl rizikovějších instrumentů
(např. akcií) – linie 1, jejich podíl se ale postupně snižuje ve prospěch
konzervativnějších instrumentů (např. dluhopisů) – linie 3. Konzervativnější
linie zahrnuje větší podíl aktiv denominovaných v české koruně, což přináší
vyšší ochranu před měnovým rizikem.

Investovat s námi
je jednoduché

Rozhodněte se sami, jakou formou budete svým dětem investovat.
Pokud budete investovat pravidelně, činí minimální výše investice 500 Kč
měsíčně. Minimální částka pro jednorázovou investici je 30 000 Kč
(následná je 10 000 Kč).
Váš finanční poradce nebo osobní bankéř Vám jistě rád pomůže a vyplní
s Vámi jednoduchou smlouvu potřebnou pro založení programu Zlatá rybka.
Veškeré informace naleznete rovněž na internetových stránkách
www.pohadkovabudoucnost.cz nebo můžete telefonovat
na bezplatnou linku 800 118 844.

Zlatá rybka – 3 modelová portfolia
podle let do konce investičního horizontu klienta
růžová linie
(dynamická)
10–25 let
fialová linie
(balancovaná)
5–10 let
zelená linie
(konzervativní)
0–5 let
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Předmětné sdělení nepředstavuje 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. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní
a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované
v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí
s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Objemy investic a rozložení portfolia
do sektorů a zemí se mohou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty
investované částky jsou uvedeny na ww.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 statutem fondů České rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční
společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského
centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také
získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844. Zejména
v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky
a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech.
Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

