
KÉHO FONDU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

zájemce lépe pochopil 
fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda 

FOND 
státním 

–

–

,
d v Praze, oddíl B, vložka 2927, 

.

Z

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
(dále „DPS“)

dobrovolná. 

Z
starobní na 
úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo pro 

jiné 

y

Dávky z DPS podléhají srážkové dani dle platných právních 
.

30
z za zda

12

V

titulu 

3.

fina

Druhy a limity jednotlivých aktiv v

centrálními bankami, mezinárodními 

, cenných 

speciálním fondem kolektivního investování, akcií.

je možné za 

swapy, futures, forwardy a opce. 
Podkladový nástroj fi

v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku, 
který je

www.cs-ps.cz.

: Minimální d doba setrvání 
v 3 roky. astnický fond není 

jiné 
kratší 

4. RIZIKOVÝ PROFIL

á charakt

Podíl v 
majetku Typický zástupce

0 – 100 %

Dluhopisy 0 – 100 % Dluhopisy, dluhopisové podílové 
fondy, diskontní certifikáty.

Akcie 0 –40 % Akcie, akciové podílové fondy

expozice
0 – 25 %

Investice denominované v cizí 

korun.



výkonnost v budoucím období. Hodnota penzijní jednotky je ze 

hodnoty jednotlivých složek majetk

do 

e spojeno riziko 

nedojde v tržní poptávky k

vyplývající 
z

m fondu

kého faktoru, 
událostí

insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, 

5. ÚPLATA A POPLATKY
Úplata je max. 
0,8 % z

, po snížení o náklady na nákup, prodej a 
olektivního 

investování.

Úplata za zhodnocení majetku v max.
10 % z
v

od
v

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

Vedle úplaty má nárok na jednorázový 
jiné penzijní 

poskytování informací
. Aktuální výše poplatku naložené 

náklady na poskytnutí služby a je uvedena v Sazebníku 

nelze úplatu

ovat.

6. HISTORICKÁ VÝKONNOST

tnického fondu v minulosti 
nejsou spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Investice 

hodnoty penzijní jednotky a 

7.
Depoz ondu je s., se 

bezplatné poskytnutí 

fondu. 

na 
na bezplatné lince 

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

-li nejasné, nepravdivé, 
-li v souladu s 

informacemi uvedenými ve statutu. 

8. Povolení k
vydáno

9.
dni 1.1.2013 a u 1.1.2013.


