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Program

Regularnego Oszczędzania
PODSTAWOWE INFORMACJE

DOBRE PRAKTYKI
PRZY INWESTOWANIU DŁUGOTERMINOWYM

Inwestycja dostępna od

200 zł

Regularnie przeznaczaj na
inwestycje długoterminowe

10-15%

miesięcznie

Twoich dochodów netto

Czas inwestycji

Aby stać się wolnym finansowo,
zbuduj kapitał w wysokości

10 lat

200

i dłużej

Twoich pensji netto

PRZYKŁADOWE CELE DŁUGOTERMINOWE
RENTIERSTWO
WOLNOŚĆ FINANSOWA

PODWYŻSZENIE
PRZYSZŁEJ EMERYTURY

ZABEZPIECZENIE
PRZYSZŁOŚCI DZIECI

SUKCESJA MAJĄTKU
W RODZINIE LUB FIRMIE

SZYBSZA SPŁATA
KREDYTU HIPOTECZNEGO

Numer certyfikatu:

0010 8087 6768 7532

JAK WYGLĄDA PRZYKŁADOWA INWESTYCJA
CZĘŚĆ BAZOWA RACHUNKU
(SKŁADKI WYMAGANE)

Przez pierwsze 5 lat konsekwentnie budujesz
kapitał bazowy, wpłacając regularnie
zadeklarowaną kwotę. Zgromadzone w ten
sposób oszczędności "pracują" dla Ciebie do 10
roku inwestycji.

CZĘŚĆ WOLNA RACHUNKU
(SKŁADKI DOBROWOLNE)

Po 5 latach możesz oszczędzać dalej, ale nie
musisz. Wszystkie składki wpłacane po 5 roku
są dla Ciebie dostępne w każdym momencie.
Po 10 latach możesz wypłacić całość
zgromadzonych oszczędności, wraz z zyskami.

lat

INFORMACJE DODATKOWE
Gwarantowany Serwis i Opieka

Dostęp do 89 funduszy
z całego świata

Kapitał ubezpieczony
na wypadek Twojej śmierci
Konto dodatkowe
z pełnym dostępem do kapitału

Możliwość realizacji gotowych
strategii inwestycyjnych

Opłata za zarządzanie
tylko 1,5 - 2,45%

Dostępne innowacyjne funkcje
Rebalancing®, Multinavigator®

Elastyczność wpłat

STRATEGIE INWESTOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO
PORTFEL OBLIGACJI
GLOBALNYCH

PORTFEL GLOBALNY
OPORTUNISTYCZNY

Zarabiaj więcej niż na lokacie przy
zbliżonym poziomie bezpieczeństwa!

Wykorzystaj potencjał wzrostów
gospodarek całego świata, przed którymi
stoją największe szanse rozwoju!

Wykorzystuj trendy rynkowe do
efektywnego zarabiania!

Poziom ryzyka

Poziom ryzyka

Poziom ryzyka

Oczekiwany zysk

Oczekiwany zysk

Oczekiwany zysk

średniorocznie

średniorocznie

średniorocznie

8%

ZAMÓW KONSULTACJE

10%

12%

Przedstawione w niniejszym materiale opisy mają charakter wyłącznie informacyjny. Fundusze Inwestycyjne nie
pełnią funkcji lokaty bankowej. Inwestowanie w instrumenty ﬁnansowe, w tym w Fundusze Inwestycyjne, wiąże się
z ryzykiem, a opisywane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami oczekiwanymi oraz nie uwzględniają opłaty za
zarządzanie. Niniejszy materiał nie może być traktowany jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji,
które powinny być poprzedzone indywidualną analizą wykwaliﬁkowanego Doradcy ds. Inwestycji.

