
Toto je reklamní sdělení Partners investiční společnosti se sídlem Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 24716006, 
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374, která je investiční společností vykonávající na základě povolení 
České národní banky činnost podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Toto sdělení není závazným 
návrhem zakládajícím práva a povinnosti Partners investiční společnosti, a. s., ani investičním doporučením. Úplný název otevřeného podílového 
fondu ve správě Partners investiční společnosti, a. s., je uveden ve statutu fondu. Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem není 
nahrazení statutu nebo klíčových informací pro investory.

Podílový fond může investovat do druhů majetku (tříd aktiv) stanovených statutem. Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Objemy 
investic a rozložení portfolia fondu do sektorů a zemí se mohou měnit. Vysvětlení rizik souvisejících s investicí je uvedeno na www.partnersis.cz. 
Veškeré podrobnosti týkající se Partners investiční společnosti, a. s., a jejích produktů, včetně statutů fondů, klíčových informací pro investory, 
příslušných formulářů, pravidelných výkazů, ceníku a informací pro zákazníka, jsou zákazníkům dostupné v českém jazyce na www.partnersis.cz, 
na infolince 800 023 040, v sídle společnosti nebo budou zákazníkovi předány na vyžádání jeho finančním poradcem.

PARTNERS REZERVA

ZÁKLADNÍ INFORMACE
>  Minimální výše investice: 500 Kč

>  Nulové vstupní poplatky

>  Doporučený investiční horizont: 1 rok a více

>  Výstupní poplatek: 0 %

>  Manažerský poplatek: max 1,5 %, aktuální výše 0,3 %

ATRAKTIVNÍ ALTERNATIVA 
SPOŘICÍCH ÚČTŮ
Partners Rezerva nabízí i drobným a konzervativním investorům 
možnost podílet se na rostoucích úrokových sazbách. Fond 
rychle reaguje na změny sazeb ČNB a nezavazuje klienta 
přísnými podmínkami na maximální vložené částky. To vše 
s minimálním rizikem. 

PROČ INVESTOVAT 
DO FONDU PARTNERS 
REZERVA
>  Vysoká likvidita.

>  V případě, že budete své peníze potřebovat k pokrytí 
nenadálých či jiných výdajů, můžete je mít k dispozici 
maximálně do 2 týdnů.

>  Nízké riziko.

>  Investiční strategie fondu využívá bankovní vklady a repo 
operace spolu s konzervativními investičními nástroji tak, aby 
zhodnocovala vaše úspory při co nejmenší rizikovosti.

>  Vyšší výnos než na spořicích účtech.

>  Výnos fondu se odvíjí od tzv. repo sazby ČNB. Očekávané 
zhodnocení se tak aktuálně bude pohybovat okolo 6 %.

>  Žádné vstupní či výstupní poplatky.

>  Do fondu Partners Rezerva můžete investovat již od 500 Kč, 
a to bez vstupních či výstupních poplatků.

Fond Partners Rezerva je naším nejkonzervativnějším fondem, který 
v současném prostředí vysokých úrokových sazeb přináší potenciál 
zajímavého zhodnocení. Díky své nízké rizikovosti se hodí i pro velmi 
konzervativní investory. Fond Partners Rezerva je výbornou alternativou 
spořicího účtu nabízející zajímavější zhodnocení.

Veškeré zaslané peníze do fondu budou ihned 
investovány za současné tržní úrokové sazby 
přesahující 7 %. 

Na takovouto hodnotu krátkodobých úroků si 
střadatelé nesáhli přes 20 let.


