VAŠE VÝHODY:

TRADIČNÁ KOMBINÁCIA TRVÁCNEJ
HODNOTY A OCHRANY PRED INFLÁCIOU
PRINÁŠA ZLATÉ VYHLIADKY PRE VÁŠ MAJETOK.

DRAHÉ KOVY SÚ SÚČASŤOU OPTIMÁLNEJ
INVESTIČNEJ STRATÉGIE
Diverzifikácia portfólia je základom každej vyváženej
investičnej stratégie, ktorá sa zameriava na trvalo
udržateľné zabezpečenie a znásobenie majetku. Drahé
kovy sú trieda aktív, ktorá je vhodná na diverzifikáciu
rizika, resp. optimalizáciu portfólia.
Už po celé tisícročia je po drahých kovoch neustále
dopyt a okrem využitia pri výrobe šperkov a mincí sú
nenahraditeľné predovšetkým v priemysle a v
medicíne. Drahé kovy sú vhodné ako alternatívne
investície do nepeňažných aktív vďaka tomu, že si
dlhodobo zachovávajú hodnotu.

ß

ZLATO NAJVYŠŠEJ RÝDZOSTI

ß

UŽ OD 25 EUR MESAČNE

ß

ISTOTA VĎAKA PRIEBEŽNÝM
NOTÁRSKYM KONTROLÁM

ß

VRÁTENIE ÁŽIA PRI NÁKUPE NA
SPLÁTKY

ß

TRANSPARENTNOSŤ VĎAKA
PRÍSTUPU ONLINE

ß

DODANIE: POISTENÝ PREVOZ CENÍN
ALEBO OSOBNÉ VYZDVIHNUTIE

ZLATO ZNAMENÁ ISTOTU, STABILITU A
ODOLNOSŤ VOČI KRÍZAM
Najmä zlato sa z historického hľadiska osvedčilo ako
stabilizačný prvok. So strategickým podielom zlata v
depozite sa dali dobre prekonať neočakávané prepady
akciových kurzov a politické krízy. Cena zlata sa za
posledných 30 rokov vyvíjala nezávisle od akciových
trhov.
V časoch kríz sa zlato osvedčilo ako „krízová mena“ a
pri prepadoch na svetových burzách sa mu dokonca
darilo dosahovať nárast ceny. Zlato sa osvedčilo aj
ako ochrana pred infláciou. V 70. a 80. rokoch
minulého storočia napríklad cena zlata stúpala už
pred rastúcou infláciou a aj počas nej.

WIENER PRIVATBANK VÁŠ
NEZÁVISLÝ PARTNER PRE
INVESTOVANIE A ÚSCHOVU VAŠICH
DRAHÝCH KOVOV.

WIENER PRIVATBANK

ZLATO – PODMIENKY:

Čo sa nakupuje?

Zlaté tehličky od certifikovaných výrobcov (Münze Österreich, Argor-Heraeus
alebo iné) so statusom „London Good Delivery“

Kde sa zlato nakupuje?

Prostredníctvom banky Wiener Privatbank SE,
www.wienerprivatbank.com

Akou formou sa nakupuje?

Postupný nákup (mesačne) s cieľovou sumou alebo jednorazový nákup,
resp. nákup tehličiek.

Aké hodnotové hranice existujú?

Nákup s cieľovou sumou :
Celkový sumár nákupov: od 6 000 EUR
Min. nákup: 25 EUR mesačne, min. sumár nákupov: 300 EUR ročne
Jednorazový nákup:
Minimálna kúpna suma: 3 000 EUR
Nákup tehličiek:
Minimálny objem objednávky: 100 g

V akej výške je ážio?

5 % z cieľovej sumy, resp. možné vrátenie ážia pri postupnom nákupe
v súlade s VOP (min. ročný nákup 300€)

Ako sa dostanem k svojmu zlatu?

3 možnosti:
a) zaslanie
b) vyzdvihnutie
c) odkúpenie (predaj napr. cez Wiener Privatbank SE)

Za akú cenu se nakupuje?

Nákup s cieľovou sumou:
Podľa cenníka Wiener Privatbank SE v deň kúpy
Jednorazový nákup a nákup tehličiek:
Podľa cenníka tehličiek Wiener Privatbank SE v deň kúpy

Ako často sa nakupuje?

Minimálne 1x do týždňa

Za akú cenu ho možno predať?

Cena 1 g na základe ceny za kilogram v eurách stanovená spoločnosťou
Schoeller Münzhandel GmbH, resp. referenčná cena zlata podľa London Fixing
plus príplatky pri nákupe na splátky; príslušné platné príplatky sú zverejnené
na stránke www.wienerprivatbank.com. Pri úschove po jednorazovom nákupe
a nákupe tehličiek sa predaj uskutočňuje formou celých tehličiek.

Aký je poplatok za uschovanie?

0,6 % p.a. z hodnoty uschovaného drahého kovu (pri nákupe na splátky
0,05 % mesačne) plus daň z obratu vo výške 20 %. 1. rok (skrátený
obchodný rok) je pri jednorazovom nákupe a nákupe tehličiek bez poplatkov.

Zaslanie:

Poisteným prevozom cenín; pri nákupe na splátky rozčlenenie po 50 g, žiadosť
prostredníctvom formulára. Podrobnejšie informácie na vyžiadanie u Wiener
Privatbank SE.

Vyzdvihnutie:

Po oznámení vopred (3 pracovné dni banky), bez poplatkov
Pri nákupe tehličiek: rozčlenenie po 50 g
(Stav z februára 2018, Rakúsko)
Vylúčenie zodpovednosti
Tento marketingový materiál slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje žiadnu ponuku, žiadne
odporúčanie a žiadnu výzvu na kúpu alebo predaj finančných nástrojov alebo drahých kovov. Informácie
uvedené v tomto marketingovom materiáli sú len všeobecného charakteru a nezohľadňujú individuálnu
finančnú a daňovú situáciu daného investora. Zdôrazňujeme, že rámcové daňové podmienky, a to aj pri kúpe
drahých kovov, sa môžu kedykoľvek meniť v dôsledku zmien zákonov alebo daňovej praxe. Pre detailné
informácie je preto potrebné kontaktovať daňového poradcu. Na základe vývoja hodnoty drahých kovov v
minulosti nemožno vyvodzovať závery alebo predpovede o budúcom vývoji. Tento informačný materiál
neposkytuje úplný prehľad o obchode, jeho potenciálnych rizikách a dôsledkoch, ale slúži len na informačné
účely a poskytuje iba čiastočné a skrátené informácie o podmienkach. Na kúpu tohto finančného nástroja
alebo drahých kovov sa vzťahujú výlučne všeobecné obchodné podmienky na zadnej strane
objednávkového formulára, ktoré nastupujú namiesto tohto informačného materiálu a úplne ho nahradia.
Zodpovednosť za tlačové chyby je vylúčená.
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