
Výrazný pokles úrokov v ban-
kách núti obyvateľov investo-
vať novými formami. ING po-
skytuje od dnešného dňa
(1.10.), novú možnosť – ING
Podielové fondy. Sú to otvo-
rené podielové fondy založe-
né v Luxembursku, kde sú
oveľa výhodnejšie daňové
podmienky než na Sloven-
sku, čo prináša vyššie zhod-
notenie. Oddnes môžete in-
vestovať v slovenských koru-
nách do ING Slovenského
fondu peňažného trhu a ING
Slovenského dlhopisového
fondu, no onedlho bude mož-
né investovať aj v USD a euro. 
ING Podielové fondy sú
čisto investičné produkty po-
núkané ING Bankou. Investo-
vanie do podielových fondov
je zväčša spojené s vyššími
výnosmi, ako sú úroky v ban-
kách. Je však spojené s rizi-
kom. Doterajší výnos nie je
zárukou budúcich výnosov.
Ani vrátenie pôvodnej investo-
vanej sumy nie je garantova-
né. Klient musí rátať s rizikom
možného poklesu investície.
Kvôli otrasom a výkyvom na
finančných trhoch nemusíte
dosiahnuť predpokladaný vý-
nos z investovaných financií.
Silná finančná skupina ING
- podľa hodnotenia prestížne-
ho ekonomického časopisu
Fortune je ING na 1. mieste

v oblasti životného poistenia
vo svete a objem spravované-
ho majetku je viac ako 510
miliárd eúr (vyše 21 biliónov
Sk) - je zárukou, že vložené
investície budú dostupné len
pre Vás a nikto iný sa k nim
nedostane.
Investor sa môže rozhodnúť
pre rôzne ING Fondy. Vybrať
sa dá z fondov peňažného
trhu, dlhopisových fondov
a akciových fondov a možno
rozlíšiť aj geografické prefe-
rencie, kde investuje.
Výnos a hodnota podielo-
vých listov závisí od vývoja na
finančných trhoch v ktorých
fond investuje. Vyšší očaká-
vaný zisk je sprevádzaný aj
vyššou mierou rizika. 
ING Slovenský fond peňaž-
ného trhu má nízky až stred-
ný výnos a investovanie do
neho je spojené s malým rizi-
kom. ING Slovenský dlhopi-
sový fond prináša o čosi vyš-
šie riziko, ale pri zhodnocova-
ní počiatočnej investície mô-
žete rátať so stredným výno-
som. Občania majú neľahkú
úlohu rozhodnúť sa: aký vý-
nos a ako rýchlo ho chcú
dosiahnuť, ako sú ochotní pri
tom riskovať. Fondy všeobec-
ne dosahujú vyššie zhodnote-
nie, ako vklady v bankách.
Ponúkajú buď nízky výnos
takmer bez rizika, alebo

šancu na vysoký zisk, no rov-
nako veľké riziko straty. Úro-
kové sadzby by sa mali v bu-
dúcnosti v bankách znížiť.
Aj výnosy na termínovaných
vkladoch v bankách budú
v dlhodobom horizonte kle-
sať. Preto je výhodné investo-
vať do podielových fondov.
V nich je na rozdiel od dlho-
dobých termínovaných vkla-
dov záruka vysokej likvidity,
teda peniaze v prípade potre-
by máte pomerne rýchlo
k dispozícii. Nákup podielo-
vých listov je po podpise
zmluvy s ING jednoduchý.
Stačí poslať finančné pro-
striedky na bankový účet ním
vybraného fondu. Netreba nič
viac vypisovať, podielové listy
budú nakúpené automaticky.
Najnovšie bankové služby
umožňujú investovať aj z do-
mu. Minimálna investícia
už od 5000 Sk, daňové zvý-
hodnenie a nízke poplatky
za správu sú neprehliad-
nuteľné výhody investovania
do otvorených podielových
fondov ING.
Viac o ING podielových
fondoch: www.mying.sk a
ING Kontaktné centrum
0850 111 464. 
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