
ČS FONDY ŽIVOTNÍHO CYKLU
Myslete na svoji budoucnost a investujte pravidelně!

NOVINKA

Po podepsání příslušné dokumentace (Smlouvy o obstarání koupě a prodeje cen-
ných papírů a Smlouvy o zřízení a vedení majetkových účtů investičních nástrojů) 
stačí investovanou částku pravidelně posílat na číslo sběrného účtu vybraného fondu 
a jako variabilní symbol uvést číslo svého majetkového účtu investičních nástrojů. 
Úplný název fondů a informace o podstatných okolnostech této investice jsou uvede-
ny ve statutech fondů. Investice do podílových fondů v sobě obsahuje riziko kolísání 
aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost in-

vestované částky. Tento reklamní leták vytvořila Česká spořitelna, úsek FM Retail Dis-
tribution, a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 3. 9. 2007. Leták má za cíl upozornit na 
služby a produkty v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal práva a 
závazky účastníků. Správcem ČS fondů životního cyklu je Investiční společnost České 
spořitelny. Podrobnější informace o výhodách a rizicích této investice Vám rádi posky-
tneme v pobočkách České spořitelny, na bezplatné informační lince 800 INVEST (800 
468 378) a na www.iscs.cz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Jak ČS fondy životního 
cyklu fungují?
Fondy na počátku inves-
tují především do akcií, 
které historicky přinášely 
dlouhodobě nejvyšší 
výnosy. V tomto období 
je však třeba počítat s 
možnými výkyvy hodnoty 
investice, proto nejsou 
tyto fondy určeny pro 
krátkodobé investování.  
V průběhu života 
fondu se fond bude stávat 
konzervativnějším  
a podíl akcií v jeho portfo-
liu se bude snižovat.  
S blížícím se pláno-
vaným rokem Vašeho 
odchodu do penze bude 
fond investovat již velmi 
konzervativně – podobně 
jako fond peněžního trhu. 
Takto stabilizované úspory 
si nyní budete moci bez 
obav začít užívat.

Penzijní věk Vám může připadat velmi vzdálený a odkládání části Vašich příjmů jako nedůležité. Pokud si však chcete 
zachovat svůj životní standard i po skončení produktivního věku, je rozumné začít myslet na toto období co nejdříve.

Díky ČS fondům životního cyklu si můžete zabezpečit své budoucí finanční potřeby po odchodu do penze a získat 
dodatečný příjem ke státem vyplácené penzi a k případnému příjmu z penzijního připojištění. 

ČS fondy životního cyklu jsou vhodným doplňkem penzijního připojištění!
Penzijní připojištění představuje bezpečnou formu dlouhodobého spoření, která kromě zhodnocení vkladu a státního 
příspěvku poskytuje daňové výhody. Pokud si však chcete na penzi měsíčně odkládat více, než je příspěvek ve výši 1500 
Kč přinášející maximální daňovou úsporu, mohou být ČS fondy životního cyklu tím správným řešením. Tyto fondy jsou 
navíc vhodným doplňkem převážně dluhopisového portfolia penzijních fondů, jelikož významnou měrou investují do akcií 
a komodit.

Který fond životního cyklu pro Vás bude nejvhodnější?
Fond si jednoduše vyberete podle data svého předpokládaného odchodu do penze, které je součástí názvu fondu:
   Název fondu   Číslo sběrného účtu
   ČS fond životního cyklu 2020  35-2001370379/0800
   ČS fond životního cyklu 2025  35-2001371339/0800
   ČS fond životního cyklu 2030  35-2001373369/0800
   ČS fond životního cyklu 2040  35-2001374329/0800

Stanovte si výši své investice!
Do fondů můžete investovat jednorázově nebo pravidelně. Výhodou pravidelného investování menších částek je možnost 
snížení investičního rizika a malé zatížení Vašeho rodinného rozpočtu. Do ČS fondů životního cyklu můžete investovat již 
od 100 Kč.

Kdy si můžete začít užívat své peníze?
Po svém odchodu do penze si můžete požádat o vyplacení své investice nebo o zasílání pravidelné měsíční částky. Vaše 
investované peníze nejsou vázány žádným termínem, a proto můžete v případě nutnosti požádat o jejich vyplacení kdykoliv 
před uplynutím doby investování (výnosy jsou po 6 měsících osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob). Doporučujeme 
však dodržet investiční horizont fondu, který by měl Vaši investici ochránit před možnými výkyvy trhů.

Změny v portfoliu fondu v závislosti na době do odchodu do penze

minimální investice:•  
100 Kč
vstupní poplatek:•   
2,50 %  
dle výše investice
výstupní poplatek:•  0 % 
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ROKY ZBÝVAJÍCÍ DO PENZE
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PENĚŽNÍ TRHY DLUHOPISY KOMODITY AKCIE

Co jsou to ČS fondy 
životního cyklu?
Jedná se o otevřené 
podílové fondy s opti-
malizovanou investiční 
strategií, která je 
přizpůsobena dlouhodo-
bému investičnímu hori-
zontu a díky níž můžete 
dosáhnout atraktivního 
výnosu.


