Účinné od 1.2.2016

ZVEREJNENIE K ŠIKOVNÉMU INVESTIČNÉMU SPORENIU
V tomto dokumente je uvedený základný rámec pre poskytovanie produktu Šikovné investičné sporenie,
ktorý kombinuje sporenie na Účte šikovného sporenia a pravidelné investovanie do podielových fondov
AM SLSP.
Účet pre zasielanie investícií

SK9209000000005036688524

Pravidelná investícia
10 EUR
minimálna výška Pravidelnej investície:
1 000 EUR
maximálna výška Pravidelnej investície:
Klient povinný každý mesiac zasielať výlučne na Účet pre zasielanie investícii zvolenú výšku Pravidelnej
investície.
Vstupná investícia

V rozsahu Pravidelnej investície.

Vstupnú investíciu môže Klient zaslať výlučne na Účet pre zasielanie investícií v kalendárnom mesiaci,
v ktorom bola Zmluva o Šikovnom investičnom sporení uzatvorená.
Maximálna výška Mimoriadnej investície
za kalendárny rok
Cieľová suma 1
minimálna výška Cieľovej sumy 1:
maximálna výška Cieľovej sumy 1:
Cieľová suma 2

10 000 EUR

200 EUR
5000 EUR
sa rovná dvojnásobku zvolenej Cieľovej sumy 1.

Investičná časť Šikovného investičného sporenia
Fond č. 1
SPORO Eurový dlhopisový fond, o.p.f.
Fond č. 2
SPORO Aktívne portfólio, o.p.f.

Časový moment Obchodného dňa, do ktorého Banka a AM SLSP rozdeľujú investície Klienta
pripísané na Účet pre zasielanie investícií v danom Obchodnom dni:
14.00 hod
V prípade, ak bola investícia Klienta pripísaná na Účet pre zasielanie investícií po 14:00 hod. Obchodného
dňa, Banka a AM SLSP rozdelia investíciu Klienta najbližší nasledujúci Obchodný deň.

Minimálna výška vkladu na Účte šikovného sporenia, s ktorou môže Klient nakladať:
30 % z celkovej sumy peňažných prostriedkov na Účte šikovného sporenia
v okamihu nakladania s vkladom

Spôsob rozdelenia Vstupnej investície, Pravidelnej investície a Mimoriadnej investície Klienta:
Do Dňa začatia rebalancingu (vynímajúc) platia nasledovné podmienky pre rozdelenie investícií
Klienta:

cieľová suma 1 a zároveň cieľová
suma 2 nie sú prekročené
cieľová suma 1 je prekročená
a zároveň cieľová suma 2
nie je prekročená
cieľová suma 1 je prekročená
a zároveň cieľová suma 2
je prekročená
cieľová suma 1 nie je prekročená
a zároveň cieľová suma 2
je prekročená

Účet šikovného sporenia

Fond č. 1

Fond č. 2

70%

20%
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0%

100%

70%

0%

30%

Odo Dňa začatia rebalancingu (vrátane) platia nasledovné podmienky pre rozdelenie investícii
Klienta:

cieľová suma 1 nie je prekročená
cieľová suma 1 je prekročená

Účet šikovného sporenia

Fond č. 1

70%

30%

0%

100%

Spôsob rozdelenia investícií platný odo Dňa začatia rebalancingu platí aj v prípade, že Klient uzatvorí
Zmluvu o Šikovnom investičnom sporení v období odo dňa, ktorý 4 roky predchádza Dňu začatia
rebalancingu do Dňa začatia rebalancingu.
Deň začatia rebalancingu:
deň dovŕšenia 60. roku života Klienta

Suma, do výšky ktorej Banka nebude poukazovať späť na účet Klienta zaslané peňažné prostriedky
prevyšujúce maximálnu výšku Mimoriadnej investície:
0,15 EUR
Suma, po dosiahnutí ktorej Banka a AM SLSP rozdelia peňažné prostriedky presahujúce Cieľovú sumu 1
spôsobom podľa Zmluvy o Šikovnom investičnom sporení:
10 EUR

