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

Akcie 0 –80 % Akcie, akciové podílové fondy.
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5. ÚPLATA A POPLATKY
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Aktuální procentuální výše úplaty www.cs-ps.cz.
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