
                                        KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE O VÝPLATNOM DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM FONDE
          Tento dokument nie je propagačný materiál!

STABILITA, d.d.s., a.s.
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

         Doplnkové dôchodkové sporenie má zvýšiť Váš budúci dôchodok v starobe alebo po skončení výkonu rizikových prác. 
         Vaše úspory investuje naša spoločnosť na finančnom trhu, pričom investičné riziko nenesie naša spoločnosť, ale Vy.  
         Nižšie Vám poskytujeme základné informácie o tomto fonde. Podrobnejšie informácie nájdete najmä v štatúte fondu, 
         v správe o hospodárení s majetkom fondu a v ďalších dokumentoch, ktoré sú uverejnené na webovom sídle 
         našej spoločnosti.

         Investičná politika fondu je konzervatívna a predpokladá investovanie do takých aktív, ktoré zabezpečia nielen zhodnotenie 
         majetku, ale aj jeho likviditu zohľadňujúcu priebežné vyplácanie dávok v súlade s platnými dávkovými schémami.  
         Cieľom investičnej politiky je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie pri nízkej úrovni rizika a predpokladá alokáciu majetku najmä
         do dlhopisových investícií (podiel môže tvoriť do 100% majetku fondu), ďalej do peňažných investícií (podiel môže tvoriť 
         do 100% majetku fondu) a iných investícií, s možnosťou eliminovania menového a úrokového rizika. 
         Informácie ohľadom rizík súvisiacich s udržateľnosťou v oblasti environmentálnej, sociálnej a v oblasti správy a riadenia sú
         zverejnené na webovom sídle našej spoločnosti v časti Dokumenty. 

          PROFIL MOŽNÉHO VÝNOSU A RIZIKA VO FONDE
Fond je určený pre účastníkov, ktorí prejdú do fázy poberania dočasných doplnkových dôchodkov.
Nižšie riziko Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy         Typicky vyššie výnosy

1 2 3 4 5 6 7

          Ukazovateľ rizika nezohľadňuje všetky riziká, ktorým je fond vystavený (zoznam všetkých rizík je uvedený v štatúte fondu).
          VÝKONNOSŤ DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO FONDU

                    Upozornenie: výnosy dosiahnuté v minulosti nie sú garanciou rovnakých výnosov v budúcnosti, výnosy môžu
byť vyššie alebo nižšie ako v minulosti!

Aktuálna hodnota Maximálna povolená hodnota
Odplata za správu fondu:                     0,6 % z majetku fondu                        0,6 % z majetku fondu
Odplata za zhodnotenie: 0% 0%
     Z tohto fondu nie je možný prestup do iného fondu spravovaného touto spoločnosťou a nie je možný ani prestup 
     do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Sídlo: Bačíkova 5, 04001 Košice Tel.: 0800 11 76 76
Webové sídlo: www.stabilita.sk Fax: 055/622 58 48

        Tento fond a spoločnosť sú povolené v Slovenskej republike a ich správa podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska
     Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu je 28.3.2023
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