
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda zvolit 

lna –

–

,
d v Praze, oddíl B, vložka 2927, 

která
.

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
S (dále „DS“)

registrace písemné smlouvy o DS
v Centrálním registru smluv

,
nelze 

od ní odstoupit.

v jednotlivých 

Smlouvu o DS je nutné 

smlouvu o 
do 30.6.2013

kterého se poprvé od 1.1.2013 stali poplatníky pojistného na 

oku na starobní (státn vzniká 

zaregistrované smlouvy o 
s eské republice.

Úspory v

odat pojistné 

.

platí pojistné na 

3. NVESTOVÁNÍ

horizontem jednoho roku.

Druhy a limity jednotlivých aktiv v majetku fondu: 

fond investuje 
centrálními bankami a evropskými a

,
stanovený statutem.

majetku. fond využívá techniky a nástroje sloužící 
k majetku pouze k

fondu 

fondu 

rizikovému profilu fondu.

Je usilováno o dosažení výkonnosti fondu 
v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku, 
který je a

www.cs-ps.cz.

: Minimální d doba setrvání 
v fondu je 1 rok. fond není 

požádat o úhradu jednorázového pojistného, 

v kratší 

4. RIZIKOVÝ PROFIL

výkonnost v budoucím období. Hodnota jednotky je 

hodnoty jednotlivých složek majetku v fondu a v 
souvislosti s aktiv

fondu 

fondu do 

S investicí do fondu je spojeno riziko 

Podíl v 
majetku Typický zástupce

0 - 100 %

Dluhopisy 0 - 100 % Dluhopisy, diskontní certifikáty.



nedojde v

vyplývající 
z ny a hodnoty 

fondu

událostí, a riz

insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, 

fondu.

5. ÚPLATA A POPLATKY
Úplata obhos fondu je max. 
0,3 % z

fondu.

Aktuální procentuální výše úplaty na www.cs-
ps.cz.

Vedle úplaty má nárok na jednorázový 
jiné penzijní 

a poskytování informací jiným 
, . Aktuální výše poplatku 

uvedena v S

Od založení 
nelze úplatu

6. HISTORICKÁ VÝKONNOST
Od založení fond

historické výkonnosti fondu, které by mohla 

Údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti 
nejsou spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Investice 
do
hodnoty jednotky a 

7.
fondu je s., se 

bezplatné poskytnutí 

fondu. 

fondu je možné získat na 
a 1976/2, 140 21 Praha 4, na bezplatné lince 

800 207 207, na e-mailu info@cs-ps.cz nebo na internetových 
stránkách www.cs-ps.cz.

odpovídá za správnost a úplnost úda
-li nejasné, nepravdivé, 

-li v souladu s 
informacemi uvedenými ve statutu. 

8. Povolení k
vydáno v
která obho

9.
dni 1.1.2013 a u 1.1.2013.
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