Investice s jistotou a zajímavým výnosem

Hypoteční zástavní
Hypoteční
zástavní llisty
isty V
Volksbank
olksbank C
CZ
Z 3.50/13
3.50/13
Hypoteční zástavní list je typ dluhopisu, jehož jmenovitá hodnota a úrok, který se

Charakteristika hypotečních
zástavních listů

pravidelně vyplácí, je kryt pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů. Díky tomu

Vydavatel:

Volksbank CZ, a.s.

Název emise:

HZL VB CZ 3.50/13

Hypoteční zástavní list

patří hypoteční zástavní listy v současné době k těm nejbezpečnějším investičním
instrumentům.

ISIN:

CZ0002002181

Investice do hypotečních zástavních listů je nejen velmi bezpečná a výnosově zajímavá, ale

Měna dluhopisů:

je též bezstarostná a flexibilní. Hypoteční zástavní listy lze kdykoliv nakoupit i odprodat

Jmenovitá hodn. jednoho kusu:

za aktuální cenu na kterékoliv pobočce Volksbank CZ. Aktuální cenu ovlivňuje především

Koruna česká (CZK)
10 000 Kč

vývoj tržních úrokových sazeb. V případě poklesu úrokových sazeb cena hypotečního

Podoba dluhopisů:

zaknihovaná

zástavního listu zpravidla roste. Naopak v případě růstu tržních úroků cena klesá. K celkové

Forma dluhopisů:

na doručitele

bezstarostnosti též přispívá fakt, že úrok je každý rok v předem stanovený den automa-

Datum emise:

14. 4. 2010

Datum splatnosti:

14. 4. 2013

ticky vyplacen na bankovní účet držitele.

Výhody hypotečních zástavních listů Volksbank CZ 3.50/13
+ Krátká splatnost 3 roky.
+ Garance výplaty nominální hodnoty v den splatnosti.
+ Úrok v podobě kupónu je pravidelně každý rok vyplácen přímo na bankovní účet.
+ Vysoce bezpečná konzervativní investice.
+ Zajímavý výnos v porovnání s jinými konzervativními produkty.
+ Likvidní investice – hypoteční zástavní listy je možné kdykoliv odprodat za aktuální tržní
cenu, která může být vyšší ale i nižší než nominální hodnota. Aktuální cena je závislá
především na vývoji tržních úrokových sazeb.
Při odprodeji před datem splatnosti je též vyplácen alikvotní úrok.

Pevný roční kupón:
Výplaty kupónů:

Minimální investice:

3,50 %
14. 4. 2011
14. 4. 2012
14. 4. 2013
30 000 Kč (tzn. 3 kusy)

HZL byl vydán na základě Dluhopisového programu Volksbank CZ, a.s., schváleného Českou
národní bankou dne 22. února 2010 rozhodnutím č. 2010/1613/570.
Další informace včetně dluhopisového programu a emisního dodatku k emisi naleznete
na webových stránkách www.volksbank.cz.

Pro další informace kontaktujte nejbližší pobočku Volksbank nebo volejte Infolinku 800 133 444.
Investiční disclaimer: Tento marketingový materiál byl vytvořen za účelem poskytnutí obecných informací a přehledu o produktu hypoteční zástavní
list (dále jen "HZL") a není návrhem na uzavření smlouvy ani výzvou k podání takového návrhu. Materiál slouží výhradně pro základní informaci
a nepředstavuje žádné investiční doporučení k nákupu nebo prodeji. Volksbank CZ, a.s. doporučuje investorovi podstoupit investiční, právní anebo
daňové poradenství před učiněním investičního rozhodnutí. Investice jsou spojeny s riziky, v případě HZL jsou těmito riziky zejména možnost
kolísání ceny pod nominální hodnotu investice v případě prodeje HZL před splatností a kreditní riziko emitenta. Bližší informace o produktu, jeho
výhodách a rizicích naleznete na www.volksbank.cz nebo u našich bankovních poradců.

