
Máte pocit, že peniaze ulože-
né na termínovanom vklade
v banke neprinášajú zisk?
Investujte! Chcete si o dva, tri
roky kúpiť nové auto? Inves-
tujte do fondov. Distribuovať
luxemburské otvorené podie-
lové fondy rodiny ING investo-
rom v Slovenskej republike
začala od 1. 10. 2003 ING
BANK N.V., pobočka zahra-
ničnej banky, ktorá je aj ob-
chodníkom s cennými papier-
mi s platnou licenciou Úradu
pre finančný trh. 
Ako to funguje? Keď veľké
množstvo menších investorov
chce spoločne investovať
svoje voľné finančné zdroje,
zverí ich správcovskej spoloč-
nosti. Tá zloženú veľkú sumu
peňazí investuje do cenných
papierov. Každý investor do-
stane za svoje financie cenné
papiere fondu, čím sa podie-
ľa na všetkých investíciách
fondu.
„Pri predaji budeme využívať
predovšetkým obchodnú sieť
finančných poradcov životnej
poisťovne ING na Slovensku”,
uviedol výkonný riaditeľ retai-
lových finančných služieb a
člen Výkonnej rady ING v ČR
a SR Tomáš Nidetzký. „Slo-
venským klientom prinášame
výhody silnej medzinárodnej
skupiny, vďaka efektívnej di-
stribúcii nízke transakčné
a administratívne poplatky,
širokú diverzifikáciu ako kľúč

k zníženiu rizika a rovnovážnu
investičnú politiku”, dodal. 
Správcovská spoločnosť
(napr. ING International SICAV)
zakladá podielové fondy
a spravuje vložené finančné
prostriedky investorov a snaží
sa o ich zhodnotenie. Investu-
je ich teda v súlade s investič-
nou stratégiou daného podie-
lového fondu do portfólia ma-
jetkových hodnôt, prevažne
do cenných papierov. Pre
správu finančných prostried-
kov môže použiť aj externé
spoločnosti. 
Správcom fondov v prípade
ING Podielových fondov je ING
Investment Management. Ko-
runové ING Fondy spravuje
ING Investment Management
ČR a devízové ING Fondy bu-
dú spravovať ostatné spoloč-
nosti ING Investment Mana-
gement po celom svete, ktoré
majú štyri hlavné centrály –
v Haagu (Holandsko), Bruseli
(Belgicko), Hong Kongu (Čí-
na) a v Atlante (USA). Tie sú
zodpovedné za koordináciu
aktivít špecialistov vo viac než
25 krajinách.
Distribútor sprostredková-
vajúci všetky operácie s cen-
nými papiermi fondov medzi
investorom a investičnou spo-
ločnosťou je banka ING. „Po-
núkame vysokú efektívnosť,
flexibilnosť a vďaka nízkemu
vstupnému vkladu dostupnosť
atraktívnych cenných papie-

rov pre každého. Spolu s da-
ňovým zvýhodnením pre fyzic-
ké osoby to dáva základ pre
úspešný rozvoj ING fondov
na Slovensku”, zhrnul výhody
investovania do ING Podielo-
vých fondov Tomáš Nidetzký.

Informácie  o investovaní
Slovenská ratingová agentúra
a. s., ako nezávislá inštitúcia
na finančnom trhu s oddele-
ním analýz ING Bank prichád-
zajú na pomoc investorom
s novým produktom - fund
scoring. Je bežným štandar-
dom na svetových finančných
trhoch ako pomôcka pri výbe-
re fondov. Je to vlastne rela-
tívne hodnotenie otvorených
podielových fondov na zákla-
de informácií o ich minulom
vývoji. Výsledky nie sú priamo
investičným odporúčaním,
pretože svedčia len o minu-
losti fondu. Slúžia na jedno-
duchú orientáciu medzi fond-
mi v uplynulom období a ne-
musia správne predpokladať
budúcnosť. 

Viac na www.fundscoring.sk.
Informácie o ING Podielo-
vých fondoch nájdete na
stránke www.mying.sk,
v ING Kontaktnom centre
0850 111 464. 

Nové možnosti investovania
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