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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 investície 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 investičné 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 internetovej 
stránke našej spoločnosti.

Investičným cieľom doplnkového dôchodkového fondu je
dosiahnuť rast hodnoty majetku príspevkového fondu pri súčasnej snahe o zachovanie primeranej miery rizika zodpovedajúcej zameraniu 
príspevkového fondu. Stratégiou pri realizácii investičnej politiky je aktívna správa fondu prostredníctvom vytvárania a udržiavania 
diverzifikovaného portfólia zloženého najmä z dlhopisových investícií, ktoré za obvyklých trhových podmienok budú tvoriť 60 % až 90 % majetku 
fondu a akciových investícií, ktoré za obvyklých trhových podmienok budú tvoriť 10 % až 30 % majetku fondu, doplnených peňažnými investíciami.

Profil možného výnosu a rizika vo fonde
Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby  
vo veku od 18 do 54 rokov.

Investovanie do tohto fondu je pre Vás vhodné, ak sa nechystáte  
odísť do dôchodku skôr ako o 8 rokov.

Pomer rizika a výnosu

1 2 3 4 5 6 7

Vyššie riziko
Typicky vyššie výnosy

Nižšie riziko 
Typicky nižšie výnosy

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 minulosti nie su garanciou rovnakých výnosov v budúcnosti, výnosy môžu byť vyššie alebo nižšie ako v minulosti!

Aktuálna hodnota Maximálna povolená hodnota

Odplata za správu fondu 1,2 % z majetku fondu 1,2 % z majetku fondu

Odplata za zhodnotenie 10 % zo zhodnotenia 10 % zo zhodnotenia

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

Kontaktné údaje
Sídlo spoločnosti: Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika  UNIQA linka: +421 232 600 100 
www.uniqa.sk

Tento fond a spoločnosť sú povolené v Slovenskej republike a ich správa podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 17. 01. 2022In
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Tento dokument  
nie je propagačný 
materiál!
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