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Účel 

 
V tomto sdělení naleznete klíčové informace o Fondu s garantovaným zhodnocením. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí 
těchto informací vyžaduje zákon, aby vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným 
s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. 

 
Fond s garantovaným zhodnocením 

 
Správce fondu Komerční pojišťovna, a.s.  

se sídlem nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, Česká republika 
registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362 
identifikační číslo 639 98 017 
adresa: Komerční pojišťovna, a.s., Palackého 53, 586 01 Jihlava 
e-mail: servis@komercpoj.cz 

Internetové stránky www.kb-pojistovna.cz 

Pro další informace volejte telefon: + 420 800 10 66 10 (bezplatný klientský servis)  
nebo + 420 955 527 999 

Příslušný orgán dohledu Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz 

Datum vypracování sdělení 
klíčových informací 1. 3. 2022 

 
O jaký fond se jedná? 

 
Typ. Interní finanční fond 

Cíle. Jedná se o konzervativní typ fondu, jehož investiční strategie je založená především na investicích do dluhopisů s fixními 
kupóny držených do splatnosti, které umožňují garantovat klientům dlouhodobé dosahování pevného výnosu. Patří sem zejména 
dluhopisy emitované českou vládou, vybranými státy EU a dluhopisy nadnárodních bank a korporací. Je investováno do většího 
množství malých podílů u jednotlivých emitentů s cílem rozložení specifického rizika. Při výběru investic je rovněž kladem velký důraz 
na kvalitu (kreditní hodnocení) a různorodost emitentů a také čas do splatnosti cenných papírů. 

Zamýšlený retailový investor. Fond s garantovaným zhodnocením je vhodný pro konzervativně orientovaného investora, který není 
ochoten akceptovat zvýšenou míru volatility u výnosu ze své investice z titulu změny tržních cen, a který v prvé řadě požaduje, aby 
jeho investice byla bezpečná, ale zároveň aby mu přinášela určitou minimální míru zhodnocení. Minimální doporučený investiční 
horizont je 1 rok. 

 
Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl/a dosáhnout? 

 
Ukazatel rizik.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Nižší riziko Vyšší riziko       
 

! Ukazatel rizik předpokládá, že se produkt ponecháte po minimální doporučenou dobu splatnosti.  

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem  pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými fondy. Ukazuje, jak je pravděpodobné, 
že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože vám pojistitel není schopen zaplatit. 

Určení rizik a návratnosti investice se odvíjí od fondů, do kterých je prostřednictvím tohoto produktu investováno. Zařadili jsme tento 
fond do třídy 1, což představuje nejnižší třídu rizik, která vyjadřuje vaše možné ztráty budoucí ztráty. 

Scénáře výkonnosti.  

Počítáno za předpokladu jednorázového pojistného ve výši 270 000 Kč  1 rok 

Extrémně nepříznivý scénář Částka k výplatě po odečtení poplatků 270 000 Kč 

Průměrný výnos každý rok 0 % 

Nepříznivý scénář Částka k výplatě po odečtení poplatků 271 548 Kč 

Průměrný výnos každý rok 0,57 % 

Umírněný scénář Částka k výplatě po odečtení poplatků 271 595 Kč 

Průměrný výnos každý rok 0,59 % 

Příznivý scénář Částka k výplatě po odečtení poplatků 271 640 Kč 

Průměrný výnos každý rok 0,61 %  

http://www.kb-pojistovna.cz/
http://www.cnb.cz/
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Tato tabulka uvádí, kolik peněz můžete získat během dalších let za předpokladu, že budete investovat jednorázově 270 000 Kč podle 
různých scénářů. 

Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět příští rok podle různých scénářů za předpokladu, že investujete jednorázově 
270 000 Kč. 

Uvedené scénáře ilustrují, jak by vaše investice mohla fungovat.  

Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, 
a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si fond ponecháte.  

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy vám pojistitel 
není schopen zaplatit.  

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného fondu.  

 
 
 
S jakými náklady je investice spojena? 

 
Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové 
náklady zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady. Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady samotného produktu po tři 
různé doby držení. Zahrnují možné poplatky za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že jednorázově investujete 270 000 Kč, po 
odečtení nákladů na vznik a správu pojistné smlouvy. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.  

Náklady v čase. Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám o něm poskytuje poradenství, vám může účtovat jiné náklady. 
Pokud ano, poskytne vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít 
na vaši investici. 
 

Počítáno za předpokladu 
jednorázového pojistného 270 000 Kč 

Pokud provedete odkup  
po 1 roce 

Náklady celkem 4 303 Kč 

Dopad na výnos (RIY) ročně 1,56 % 
 

Skladba nákladů. Tabulka níže ukazuje: 
▪ dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení, 
▪ význam různých kategorií nákladů.  

 
 

Jednorázové 
náklady 

Náklady na vstup 0 % Dopady nákladů, které platíte při vstupu 
do investování. 

Náklady na výstup 0 % Dopady nákladů na ukončení vaší 
investice, když dosáhla splatnost. 

Průběžné 
náklady 

Portfolio transakční náklady 0 % Dopady našich nákupů a prodejů 
podkladových investic na produkt. 

Jiné průběžné náklady 1,56 % Dopad ročních nákladů na správu vašich investic. 

Vedlejší 
náklady 

Výkonnostní poplatky 0 % Dopad výkonnostního poplatku. Výkonnostní 
poplatky nehradíte. 

Odměny za zhodnocení kapitálu 0 % Dopad odměn za zhodnocení kapitálu. Odměny za 
zhodnocení kapitálu nehradíte. 

 

 
Jak dlouho bych měl/a investici držet? Mohu si peníze vybírat předčasně? 

 
Informaci o možnosti předčasného výběru naleznete v Sdělení klíčových informací k příslušnému produktu. 

 

Jakým způsobem mohu podat stížnost? 

 
Informaci o způsobu podání stížnosti v souvislosti s uzavřeným produktem naleznete v Sdělení klíčových informací k příslušnému 
produktu. 

 
Jiné relevantní informace 

 
Podrobné informace k produktu naleznete v Sdělení klíčových informací k příslušnému produktu. 

Toto sdělení bude pravidelně aktualizováno a přezkoumáno nejméně jednou za 12 měsíců. Aktuální platnou verzi Sdělení klíčových 
informací naleznete na www.kb-pojistovna.cz 


