
SPORENí

mesícní pravidelný výdaj celkem: I

GENERALI.p.Bárta
GENERALI.p.Bártová
ST.SPOR.p.Bárta
ST.SPOR.p.Bártová
ST.SPOR.p.Dominika
PENZ.FOND.p.Bárta
PENZ.FOND.p.Bártová
HSBC zajištený fond
CONSEQ dluhopisy 4%
IKS penežní trh 2,5%
CONSEQ akcie
ING dluhopisy 4%
1,5 letá suma leasingu

prodej auta

hotovost ve 3. roce

2318
1180
1500
1500
500m
500
500

150000
100000
50000

1000
3000

117000

11998

150000I

Duchod 60 -65 let

4297000 I
896000

Pri výberu cástek z investicních fondu je treba pocítat s 6 mesícní lhutou od poslední investice (nedaní se pak zisk)



Investicní program se zamykáním.zisku
(tj. s blížícím se koncem programu realokuJemeinveslice z akciových fondu dodluhoplsovýchfondu)

Investicní program se zamykánim zisku:

(s r"aIÓ<0c')

UPOZORNENí: Predpol~ád3néQi oqhado':ané výnGsy

plynouc, z:investJc do P,
zarucena ani návratnost

poskyQl1Jte Investién:m manažerem. alnebo Obchodn:m
zástupoom "/nebo Investicnlm poradcem o rn:nulé výi<onnosti
FondÚé: Portfolií slouž I a neJsou zárukou

jal<éhol<ollbudouclho jednotiivých
i nai<oupenycilinvesticnírn manillerem do

jai<oTržnlhodnota Portfoli" j"i<ocoll<umUžG v

Jel<rust, tak i h1esat.

nenlI
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: Prumémé rocní zhodnoceni akciovych fondu :'" ..,11;0,9%.1
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l "_Ý-~~..rII~~íC-~í11.~..~~~~i~~I~_~~~.~\{j.~~~j.,:: I

Ystupnípoplatekpf"eclplatim najednou
spolecné s prvním vkladem

Vstupní poplatek klient zaplatí spolecne s prvním vkladem, a to ve výši uvedené ve sloupci J
(v rádku dle vstupního veku klienta).

" "''''''''''''

,

''''''

,

'

,,

''''''

,

'

,

--

,

''''''

,

'

,

'

,1

.! Vék klienta pri ukoncení programu(max 65 let)!tL65,'

[.'.'."5i~~~ér-.~e-'~.'.k.i.\~'~.i~.'ii'~.':~~:_6_~'_'i~~L'-':::_-:.'.-:::'.-.'.': :.-:::.:.'.'.' '.-::.-.:.'.'.'.':.':.':.'.E:~~.~.':~r~:"";.~

Délka Celkem zaplaceno Hodnota na konci programu pri
p.~o.~.r.~.~'-! t:-:~~.~.e.~!!.~.i.~...!..?!!!.?~~!Y.Ý-~.~.~~~f!~I).é.I!!..~.!1~~.':I.~~.~!)!

24 let 298200 Kc 796516 Kc

Predpokládáme, že klient vkládá mesícne.

Investovánodo akcii Investovánodo dluhu CelkemInvestováno----..........--..................--......-----................................................

222 000 Kc 66 000 Kc 288000 Kc

Vstupní poplatek
Vst.popU násobek
meslcnlho vkladu

Vst.popU
v %rocnlhovkI"du....................................................................................................................

10 200 Kc NlA (5 1.vl<ladem) NlA (s 1.vl<ladem)

.



Investicní program se zamykáním zisku
(tj. s bližícím se koncem programu realokujemeínveslice z akciových fondudodluhoplsovýchfondu)

Vstupni poplatek klient zaplati spolecne s prvnim vkladem, a to ve výši uvedené ve sloupci J
(v fádku dle vstupniho veku klienta).

, '''''''''''''''''''''''''''''''
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I'! Vek klienta pri ukonceni programu (max 65 let) !!!,4.i5 v-..

:'-'-"~~t~~~i_'~~'~_'~ii~'~.t~'F~"~(6_~-_-i~~-j '.." '.-.'.'.' '.'."."'.'.'.'.".'."""'.'.'.'.""."""""'-".1~-"""-'~~'.;f.~;\

Délka Celkem zaplaceno Hodnota na koncí programupfl
p.r.?-!"!.r.~.~I! !:-:~~.~.~.~t."..i.I~.~..~.?p.I.~.~~!~š.~.~~~~~!:I.é.".!..~.~~~.IJ.~5.~!'!1

24 let 298200 Kc 796516 Kc

Pfedpokládáme, že klient vkládá mesicne.

Investicní programsezamykáním zisku:

(s realOkaci) I
, ,., , ,

~
.

i Prumemé rocní zhodnoceni akciových fondu i~d ,~:oe%i

i::::~~~~~~::~~~~i:~~~~~i.~~~i:il:~~~~I:~~~i.~.~::f~~~:~:::::::::::::::::::::::1~:::::~Š-~~~~!-
i Výše mesícního pravidelného vkladu i.o" . ti 'OOÓ"KC) I

d '---:-' ""''''''''''''''''''''' '' ''' ' "' "' '''';''''''''''''''''';-

Vstupnipoplatekpfedplatimnajednou :' "'~~.1 .
spolecne s prvntmvkladem

odhadovanévynosY
do Pod!iovýct-,hstuhejsouzaruéené 6 nenl

v1ožených.prQstr-"dku-.-Informace
Investiénimmanažeremalnebo Obchodnim
a/mbo Investicnlmporadcem o minulévýkonnosti

Portfoliislouzl a nejsou zárukou
ho'jnota jodnotlivých

I,srunakoupenvch InVesticním manazerem do

jne jako Tržníi,odnotaPortfolia jako ceíku muže v

case jak rúst, tak i kJesat.

Investováno do akcii Celkem InvestovánoInvestováno do dluhu
---' hh""'"h '''''h'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''..---

222000Kc 66 000Kc 288000 Kc

Vstupnipoplatek
VstpopU misobek
mesícního vkJadu

Vst.popU
v % rocml1o vkI"du

, h.

10 200 Kc NlA(s l.vkJadem) NlA(s 1.vkJadem)



1.

2.

3.

zajištení cílu 3. roku

akontace 30% na auto
vybavení pokoje
akontace 30% hypotéku

150000
25000

600000

výdaje ve 3. roce I

I

hotovost ve 3. roce
896000 775000

zbylá rezerva 121000

V prípade porízení nového bydleníje možné pronajmout stávající byt a z inkasovaného nájmu krýt cást nákladu spojených s hypotékou.
Po 1O-tiletech (nebo pozdeji) jej muže potrebovat dcera.

Pokud by se byt nedarilo pronajímat, lze jej též prodat a peníze investovat na dobu, kdy bude rodina chtít obema detem pomoci
rešit jejich bydlení v nových bytech.

Na vybavení detského pokoje bude k dispozici 25000

Na koupi nového auta bude k dispozici akontace ve výši 150000, splátka leasingu muže po 1,5 leté pauze pokracovat


