NN Tatry – Sympa a, d.d.s., a.s.

Kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympa a, d.d.s., a.s.

Úvodné vyhlásenie
Doplnkové dôchodkové sporenie má zvýšiť Váš budúci dôchodok v starobe alebo po skončení výkonu rizikových prác. Predčasné
ukončenie sporenia alebo skorší výber vlastných príspevkov môžu byť pre Vás nevýhodné. Aby boli Vaše inves cie v príspevkovom
fonde čo najlepšie zhodnotené, je potrebné sporiť si dlhšiu dobu. Príspevky, ktoré posielate Vy, prípadne Váš zamestnávateľ,
investuje naša spoločnosť na ﬁnančnom trhu, pričom inves čné riziko nenesie naša spoločnosť, ale Vy. Nižšie Vám poskytujeme
základné informácie o tomto fonde. Podrobnejšie informácie nájdete najmä v štatúte fondu, v správe o hospodárení s majetkom
fondu a v ďalších dokumentoch, ktoré sú uverejnené na webovom sídle našej spoločnos .
Inves čným cieľom doplnkového dôchodkového fondu je dosiahnu e zhodnotenia majetku presahujúceho mieru inﬂácie
v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika aplikovaním umiernenej inves čnej stratégie. Fond investuje najmä
do dlhopisových, akciových, peňažných a komoditných inves cií. Súčasťou inves čnej stratégie je investovanie do majetkových
účas subjektov kolek vneho investovania kopírujúcich akciové, dlhopisové indexy ako aj index ceny zlata. V prípade potreby je
časť por ólia investovaná do ﬁnančných derivátov na účely zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku.

Proﬁl možného výnosu a rizika vo fonde
Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 59 rokov.
Investovanie do tohto fondu je pre Vás vhodné, ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 5 rokov.
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Ukazovateľ rizika nezohľadňuje všetky riziká, ktorým je fond vystavený (zoznam všetkých rizík je uvedený v štatúte fondu).

Výkonnosť doplnkového dôchodkového fondu
Upozornenie: výnosy dosiahnuté v minulos nie sú garanciou rovnakých výnosov v budúcnos , výnosy môžu byť vyššie alebo
nižšie ako v minulos !
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Odplata za správu fondu

Aktuálna hodnota
1,2 % z majetku fondu

Maximálna povolená hodnota
1,2 % z majetku fondu

Odplata za zhodnotenie

10 % zo zhodnotenia

10 % zo zhodnotenia

V rámci tejto spoločnos je možný bezodplatný prestup medzi fondmi. V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej
spoločnos do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 %
Vašej nasporenej sumy.

Kontaktné údaje
Sídlo: Jesenského 4/C, 811 02 Bra slava, Tel.: 0850 111 464, Webové sídlo: www.nn-tatry-sympa a.sk, Fax: 02/59 313 999
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Tento fond a spoločnosť sú povolené v Slovenskej republike a ich správa podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu je 1. 2. 2020. Tento dokument nie je propagačný materiál!
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