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Měnový prémiový vklad v CZK
11/2021
Jistý minimální výnos
bez ohledu na tržní vývoj!
Rádi byste se podíleli na výnosech dynamických aktiv,
zároveň však nechcete podstupovat riziko, že o své
prostředky můžete přijít? Prostřednictvím Měnového
prémiového vkladu se budete podílet na vývoji měnových
trhů a přitom chránit i své investované prostředky.

Pokud kurz vyhlašovaný pro tento den bude mimo
stanovené pásmo.
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kurz je ve stanoveném pásmu,
vklad je tento den úročen
úrokovou sazbou 4,25 % p. a.
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– Výnos závisí na vývoji kurzu CZK/EUR vyhlášeného
pro každý den ČNB.
– Rozhodné pásmo pro určení prémie se stanoví
měsíčně (poslední pracovní den v daném měsíci)
podle aktuální hodnoty směnného kurzu. Hranice
rozhodného pásma je 10 haléřů pod tímto kurzem.
– Pro stanovení prvního rozhodného pásma bude
rozhodující směnný kurz vyhlášený ČNB dne
30. 11. 2021.

1,25 % p. a.
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Jak se počítá prémiový výnos

Pokud kurz vyhlašovaný pro tento den bude uvnitř
stanoveného pásma nebo roven jeho krajním hodnotám.
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– Vklad je veden v CZK.
– Doba trvání vkladu je 1 rok.
– Prémie spolu s jistinou bude vyplacena k datu
splatnosti vkladu.
– Vklad je uložen u České spořitelny.
– Prémiové vklady podléhají stejnému pojištění* a dani
jako standardní termínované vklady.
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Vlastnosti vkladu:

Způsob stanovení výnosu v období od 1. 12. 2021
do 29. 11. 2022 (období proměnlivého úročení)

leden

– Denní uzamykání výnosu. O dosažený výnos již
nemůžete přijít!
– 100% návratnost vložených finančních prostředků
a jistý minimální výnos bez ohledu na tržní vývoj!
– Založení a vedení vkladu je zdarma.

vývoj kurzu CZK/EUR a pásmo
pro stanovení prémiové sazby

Proč si Měnový prémiový vklad
koupit

– Prémiový vklad se denně úročí úrokovou sazbou
4,25 % nebo 1,25 % p. a.
– Vyšší úroková sazba se použije v případě, že směnný
kurz CZK/EUR vyhlašovaný ČNB pro daný den bude
uvnitř stanoveného pásma (včetně krajních hodnot).
– Pokud vyhlašovaný kurz pro daný den bude mimo
stanovené pásmo, úročí se vklad nižší úrokovou sazbou.
– Celková prémie je součtem denních výnosů.

kurz je mimo rozhodné pásmo,
vklad je tento den úročen
úrokovou sazbou 1,25 % p. a.

www.investicnicentrum.cz
informační linka: 800 INVEST (800 468 378)

Důležité informace

Důležité upozornění

– Minimální investice je 10.000 Kč.
– Nabídka je platná pro vklady založené od 15. 11. 2021
do 29. 11. 2021.
– Stanovení prvního rozhodného pásma – směnný kurz
vyhlášený ČNB dne 30. 11. 2021.
– Do 30. 11. 2021 není vklad úročen.
– Období proměnlivého úročení trvá od 1. 12. 2021
do 29. 11. 2022.
– Výplata jistiny a výnosu od 30. 11. 2022.
– Náklady emitenta/distributora: přibližně 0,85 %,
jejich přesné vyjádření naleznete ve Sdělení klíčových
informací.
– Riziková váha produktu je 1 (na škále od 1 do 7
od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně
vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt
ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může
podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.).

Prémiový vklad s uvedenými vlastnostmi lze zakládat
pouze do dne ukončení prodeje (včetně). Měnové prémiové
vklady lze kdykoli předčasně vypovědět v pobočkách České
spořitelny. V tomto případě je však kvůli dodatečným
nákladům banky účtována cena 2 % z vybírané částky.
Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších
podstatných okolnostech týkajících se Prémiových vkladů
Vám rádi poskytneme v pobočkách České spořitelny,
na www.premiovevklady.cz nebo na infolince 800 INVEST
(800 468 378).

* Výše náhrady se vyplácí nejvýše do částky přepočtu
100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu ze všech jejích
vkladů u jedné banky.

Česká spořitelna jako emitent a tvůrce tohoto produktu
s investiční složkou zpracovala dokument Sdělení
klíčových informací (tzv. KID), kde naleznete základní
informace o tomto investičním produktu. Sdělení
lze získat na investičním portále České spořitelny
www.investicnicentrum.cz a v tištené podobě také
na pobočkách České spořitelny, a. s.
Tento materiál má za cíl upozornit na služby a produkty
v něm uvedené a není závazným návrhem, který by
zakládal práva a závazky účastníků. Veškeré informace
obsažené v tomto materiálu mají pouze informativní
charakter. Případné využití tohoto materiálu při investování
by mělo být konzultováno s odborným poradcem.
Tento materiál vytvořila Česká spořitelna, útvar
Wealth Management, a byl poprvé uvolněn k rozšiřování
12. 11. 2021. Česká spořitelna podléhá dohledu České národní
banky.
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