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Získajte minimálne 9% za 1100 dní!

Investujte v období špeciálnej uvádzacej akcie od 27.3.2017 do 27.6.2017 do Korunového realitného fondu
na 1100 dní a získajte garanciu minimálneho 9% výnosu. Akcia je určená pre nových aj súčasných klientov. 

KORUNOVÝ REALITNÝ FOND
Investície do nehnuteľností s istotou.

•

UPOZORNENIE: Tento materiál má propagačný charakter. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návrat-
nosť pôvodne investovanej čiastky. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými in-
formáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len IAD) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných
miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medziná-
rodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. IAD je povinná vyplatiť
podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Maje-
tok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitého zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy

Neustálý prístup k svojej investícii 

S investíciou v rámci akcie 9% za 1100 dní získate aj ďalšie výhody: 

Príležitosť aj vyššieho zhodnotenia ako 9%, ak reálný výnos za 1100 dní bude vyšší 

V prípade predčasného výberu máte nárok na aktuálne zhodnotenie investície ku dňu jej výberu
Výhody akcie Vám zachováme aj v prípade čiastočného výberu investície 

•

•
•

Trvanie akcie: 27.3.2017 - 27.6.2017 

Bankové spojenie: IBAN: SK83 7500 0000 0002 5515 0553 
SWIFT: CEKOSKBX 

Variabilný symbol: rodné číslo / IČO 
Špecifický symbol: 4545 
Vstupný poplatok: 
Výstupný poplatok: 

3 % 
0 %

Termíny predstavujú dátumy vydania cenných papierov,
nie dátumy pripísania finančných prostriedkov na účet fondu.

korunový
realitný fond

PRESTUP Z INÝCH FONDOV

NOVÁ INVESTÍCIA: IBAN: SK29 7500 0000 0010 5501 5853 
SWIFT: CEKOSKBX

• Možnosť investovať v Českej korune 

V SPRÁVE IAD INVESTMENTS:

a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie
s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.


