Bližší informace o flexibilním investičním
programu FlexMax Konto získáte od Vašeho
finančního poradce, na bezplatné infolince
800 11 11 44 a na stránkách www.flex-max.cz.

Administrátor produktu:
Cornhill Management, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
851 01 Bratislava, Slovensko

Upozornění
Data uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádnou nabídku na uzavření smlouvy o investičních
službách ani nabídku na úpis klienta nebo odpovědi na zde uvedené otázky. Uvedené informace nenahrazují investiční poradenství a jakékoliv
případné dotazy by měly být zodpovězeny Vaším finančním poradcem, nebo se obraťte na bezplatní infolinku 800 11 11 44. Prezentované grafy
a příklady jsou založeny na fiktivních datech a neobsahují informace o minulé výkonnosti investiční služby, informace o simulované historické
výkonnosti investiční služby v minulosti nebo předpovědi budoucího vývoje investiční služby nebo právní či jiné zavazující informace. Jakékoliv
informace o možných nebo očekávaných výnosech jsou uvedeny pouze za účelem ilustrování způsobu kalkulace hodnoty investice, proto
negarantují jakékoliv výnosy klientovy investice. Situace modelované v dokumentu slouží pouze jako názorný příklad, mají pouze ilustrativní
charakter a podléhají splnění podmínek uvedených v obchodních podmínkách a jsou stanoveny Sazebníkem poplatků. Investice prostřednictvím
investičního programu FlexMax Konto mohou kolísat; minulá výkonnost není zárukou obdobných výnosu v budoucnosti. Informace zde uvedené
nezahrnují vliv poplatků, správcovských poplatků a jiných nákladů, které mohou ovlivnit výkonnost. Všechny poplatky a náklady, které mohou
ovlivnit výkonnost, jsou uvedeny v Sazebníku poplatků. Hodnota investice prostřednictvím investičního programu FlexMax Konto se může
zvyšovat nebo snižovat a investovaná částka není garantovaná. Před vyplněním návrhu smlouvy se ujistěte, že jste se seznámili s podmínkami
produktu, včetně Sazebníku poplatků a všech informací, které se týkají investiční služby. Specifická daňová hlediska mohou záviset na individuální
situaci klienta a na znění relevantních právních předpisů a mohou se v budoucnosti měnit. Veškeré dotazy proto konzultujte se svým daňovým
poradcem. Poskytovatel investiční služby je společnost Cornhill Management, o.c.p., a.s. s registrovaným sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika (dále jen „Cornhill“). Informace byly získány Cornhill z pečlivě vybraných zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé a veškeré
údaje jsou považovány za správné v době zveřejnění. Cornhill není zodpovědná za přesnost uvedených informací, které se mohou měnit bez
předchozího upozornění.

FLEXMAX KONTO

FLEXIBILNÍ INVESTIČNÍ PROGRAM

Již od útlého dětství jsme obvykle seznamování s důležitým aspektem našeho života, s tvorbou úspor. Od svých nejbližších
dostáváme první pokladničky a spořící prasátka, do kterých si odkládáme drobné na „realizaci“ přesně stanoveného cíle v

KDY MÁM ZAČÍT INVESTOVAT?
MÁM OBAVY Z KOLÍSAVOSTI KAPITÁLOVÝCH TRHŮ.

budoucnosti. Když vyrosteme, velmi často zapomínáme na význam úspor a začínáme upřednostňovat aktuální spotřebu před
vytvářením finanční rezervy. Především v dnešní době bude velmi důležité si tento zvyk přenést i do dospělosti a začít si ideálně

Odpověď: Kdykoliv. Pravidelná investice Vám pomůže využít kolísavosti ve Váš prospěch.

na pravidelné bázi odkládat prostředky pro budoucí, přesně definované finanční cíle. Pomyslné spořící prasátko může velmi

Pro běžného člověka je velmi obtížné určit ideální okamžik pro vstup a výstup z kapitálových trhů neboli správně

jednoduše nahradit sofistikovaný a flexibilní investiční program FlexMax Konto

načasovat svou investici. Jednou z nejlepších cest, jak se vyhnout nutnosti přijmout stresující rozhodnutí o načasování
investice a zároveň vzdorovat potenciálnímu tržnímu riziku je investovat na pravidelné bázi. Hlavní výhodou této strategie

FlexMax Konto je flexibilní investiční program poskytující investorům maximální míru investiční svobody a potřebné flexibility

je technika průměrování nákladů, při které je riziko špatného načasování trhu potlačeno tím, že nakupujete jednotky v

pro vytvoření finanční rezervy a realizaci svých životních cílů a potřeb.

pravidelných intervalech. Průměrování nákladů Vám zajistí, že v období poklesu trhů za své prostředky nakupujete více
cenných papírů a v období růstu zase méně. Z dlouhodobého pohledu bude Vaše průměrná nákupní cena pravděpodobně
nižší než průměrná tržní cena. Navíc Vám pravidelné investování pomůže posílit investiční disciplínu.

PRO KOHO JE INVESTIČNÍ PROGRAM FLEXMAX KONTO
VHODNÝ?

PRŮMĚROVÁNÍ NÁKUPNÍ CENY

Odpověď: Pro kohokoliv!
Proto, abyste se stali úspěšnými investory na kapitálových trzích nepotřebujete nutně vlastnit obrovské jmění. Efektivně
zhodnocovat své peněžní prostředky prostřednictvím kapitálových trhů může pomocí produktu FlexMax Konto kdokoliv bez
ohledu na věk, společenské postavení či zdravotní stav.

.

JAK MÁM ZAČÍT?

.

JAK BUDOU MÉ PROSTŘEDKY INVESTOVÁNY?
Odpověď: Zamyslete se nad svojí budoucností, sestavte si finanční plán nebo kontaktujte finančního poradce!
K dosažení vytyčených investičních cílů – penze, vlastní bydlení či studium dětí, jsou důležité především tyto základní
předpoklady: Zodpovědně sestavený finanční plán, disciplína, čas a pravidelnost.

Odpověď: Záleží pouze na Vás.
Jednou z hlavních výhod FlexMax Konta je možnost vytvořit si inestiční strategii šité přímo na míru Vašim potřebám,
rizikovému profilu a konkrétním investičním cílům. Vybírejte ze stovek podílových fondů různých investičních správců
a investičního zaměření. Pokud si nejste jisti výběrem investičních nástrojů, můžete následovat již sestavené investiční

1. Začněte spořit co nejdříve

strategie odpovídající všem rizikovým profilům. V průběhu investičního horizontu máte možnost kdykoliv do investiční

je to velmi důležité z hlediska

strategie zasáhnout a upravit její složení dle aktuální životní situace, aniž byste museli měnit investiční produkt.

dosažení finančních cílů
a vytvoření životní rezervy.

JAKÉ JSOU PARAMETRY INVESTICE?
MOHU JE MĚNIT V PRŮBĚHU INVESTOVÁNÍ?
4.Sestavení investiční strategie
jedna z nejpodstatnějších věcí, optimálně
a široce diversifikujte, poraďte se se svým
finančním poradcem.

FINANČNÍ CÍLE:
Pohotovostní rezerva
Koupě auta
Vzdělání dětí
Vlastní bydlení
Svatba

2.Začněte investovat
porazit inflaci není jednoduché, nechte Vaše
prostředky tvrdě pracovat. Začněte co nejdříve
a využijte kouzla pravidelného investování.

Odpověď: Záleží pouze na Vás, jak si je nastavíte. Parametry můžete měnit v závislosti na Vaší aktuální životní a finanční situaci.
Minimální investice:
od 500 CZK měsíčně

Doba investování:
min. 5 let

Frekvence investování:
měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, jednorázově

Investiční program FlexMax Konto Vám umožňuje vybrat si způsob zaplacení vstupního poplatku, výši pravidelné investice, dobu
a frekvenci investování. V průběhu investování máte možnost, dle Vaší aktuální životní situace upravit výši pravidelné investice
nebo dokonce provést částečný výběr prostředků bez zrušení smlouvy a sankcí. Sledování aktuálního zůstatku Vaší investice Vám
usnadní online přístup k investičního účtu, který má každý klient k dispozici zdarma.

3.Vezměte do úvahy
své investiční cíle, časové
horizonty, rizikové profily a také
vlastní charakterové vlastnosti.

