„NÁŠ PRVÝ
P
RE
EALITNÝ
Ý o.p.f. – akcia Prémiov
P
vý vklad
d“
pravidlá
p
m
marketinngovej akkcie
V
Vyhlasovateľľ marketingovej akcie „NÁ
ÁŠ PRVÝ RE
EALITNÝ o.p.f. – akcia Prrémiový vklaad“ (ďalej len
n
1.
„akcia“)::
PRVÁ PE
ENZIJNÁ SPR
RÁVCOVSKÁ SPOLOČNOS
SŤ POŠTOVE
EJ BANKY, sppráv. spol., a.. s., Dvořákovvo nábrežie 4,,
811 02 B
Bratislava, IČO
O: 31 621 317, zapísaná v O
Obchodnom reegistri Okresného súdu Brattislava I, Oddiiel: Sa, vložkaa
č. 896/B ((ďalej len „PPSS“).
2.

TTrvanie akciee:

Akcia sa uskutoční v čase od 01.09.2016 (vrátanne) do 30.09.22016 (vrátanee), pričom deňň 01.09.2016 je dňom, kedyy
možno prrvýkrát splniť podmienky určené pre účaasť na akcii a deň 30.09.2016 je dňom,, kedy možno poslednýkrátt
splniť poddmienky určenné pre účasť na
n akcii.
3.

Ú
Účastníci akccie a určenie fondov:

Akcia je určená pre vššetkých invesstorov a/alebbo podielniko
ov ktorí invesstujú do fonddu NÁŠ PRV
VÝ REALITNÝ
Ý
o.p.f. (ďaalej aj „Fond““) na základde osobitnej ŽŽiadosti o vyddanie podieloových listov - Prémiový vkklad (ďalej ajj
„Žiadosť“), Akcia sa neevzťahuje na innvestície sme rované do proogramov invesstičného sporeenia.
4.

P
Podmienky akcie:
a

Podmienkkou pre využitie akcie je spísanie
s
noveej osobitnej Žiadosti
Ž
o vydanie podiellových listovv – Prémiovýý
vklad. Miinimálna výškka investície do Fondu je 5500 EUR.. Akéékoľvek zmeny predajných prospektov, ktoré
k
sa stanúú
platnými po skončeníí marketingovvej akcie sa nebudú vzťaahovať na invvestície invesstorov a/aleboo podielnikovv
uskutočneené do 30.9.22016.
Peňažné prostriedky vo výške predaajnej ceny poddielového listuu uvedenej naa Žiadosti mussia byť pripísaané na určenýý
účet Fondu s jednoznačnou identifikáciou od 011.09.2016 (vrátane) do 30.09.2016 (vráátane) a zárovveň musí byťť
doručenáá aj úplná Žiaddosť do sídla PPSS
P
do 30.009.2016 (vrátane). PPSS vydá podielové listy Fondu aj v prípade, akk
investor uuhradí na určeený účet Fonddu vyššiu sum
mu ako je preddajná cena poodielového listtu uvedená naa Žiadosti. Akk
investor uuhradí na určeený účet Fonddu nižšiu sum u ako je predajná cena poddielového listuu uvedená na Žiadosti, tátoo
nebude aakceptovaná a bude vrátenáá späť spôsobbom ako bola uhradená.
u
Peňažné prostriedky vo
v výške preedajnej ceny musia byť uhradené v jeddnej platbe. Následné invvestovanie naa
osobitnú Žiadosť o vyddanie podielovvých listov - Prrémiový vklad nie je možné. Predajná ceena podielovéého listu podľaa
vyššie zaadefinovaných podmienok musí byť prip ísaná na účett Fondu najneskôr do 10. kalendárnych dní (vrátane))
odo dňa podpísania Žiadosti,
Ž
pričoom musí byť dodržaný term
mín do 30.099.2016 (vrátanne). Ak investor nedodržíí
termín uvvedený v predcchádzajúcej vete, klientovaa Žiadosť strááca platnosť.
K jednozznačnej iden
ntifikácii sa vyžaduje u vedenie sprrávneho variabilného syymbolu (rod
dné číslo) a
špecifickkého symbolu
u (číslo Žiado
osti o vydani e podielovýcch listov – Prrémiový vkladd ). PPSS nezzodpovedá zaa
škody, ktooré vzniknú v dôsledku udaalostí, ktoré m
má alebo mohool mať pod koontrolou invest
stor alebo udalostí, za ktoréé
investor zzodpovedá, alebo škody vzzniknuté v dôssledku porušeenia alebo om
meškania akejkkoľvek povinnnosti investoraa
voči PPS
SS, vrátane neuvedenia alebo nesprávnneho uvedenia identifikačných údajov v úplnej Žiadoosti o vydaniee
podielovýých listov – Préémiový vklad, vrátane variaabilného a špeecifického sym
mbolu.
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Na vydannie podielovýcch listov a urččenie rozhoduujúceho dňa (deň
(
na určennie aktuálnej ceny podielovvého listu) saa
vzťahujú ustanovenia platného
p
Štatúútu Fondu, Preedajného prosspektu Fondu a Všeobecnýých obchodnýcch podmienokk
PPSS, pokiaľ sa v poodmienkach tejto
t
marketinngovej akcie neuvádza inéé. Investorovii bude priznaaný nárok naa
uplatnenie zľavy zo vsttupného poplaatku v rámci teejto marketingovej akcie, pookiaľ budú doddržané podmieenky uvedenéé
v predcháádzajúcich odssekoch.
Všetci invvestori, ktorí splnia vyššie uvedené podm
mienky, môžu investovať so 100 % zľavouu zo vstupného poplatku.
V prípadee, ak podielnikk podá „Žiadosť o vyplatennie“ podielových listov Fonddu vydaných v rámci tejto marketingovej
m
j
akcie alebo „Žiadosť o prestup meedzi fondmi“,, na základe ktorej
k
sa presunú podielovéé listy vydanéé v rámci tejtoo
marketinggovej akcie doo iného fondu v lehote 18 m
mesiacov od dňa
d určenia akktuálnej ceny podielového listu:
bude sa uplatňovať pooplatok vo výšške odpustenného vstupnéhho poplatku alebo jeho alikv
kvótna časť odd dňa určeniaa
aktuálnej ceny podielovvého listu Fonndu,
nebude ssa uplatňovať výstupný popplatok v súladee s Predajným
m prospektom Fondu.
Podmienkky tejto markeetingovej akciee platia aj pree podielnikov, ktorí v minuloosti zrealizovalli jednorazovúú investíciu doo
Fondu voo výške 150 000 EUR a viaac a zároveň i nvestovali v marketingovej akcii „NÁŠ PRVÝ REAL
LITNÝ o.p.f. –
akcia Préémiový vklad
d“. T.j. nárok na zľavu zo vstupného pooplatku týchtoo podielnikov pri investícii do Fondu naa
základe Žiadosti o vyddanie podielovvých listov – P
Prémiový vklaad vzniká len pri dodržaní llehoty 18 messiacov od dňaa
určenia aaktuálnej ceny podielového listu.
l
5.

ZZáverečné usstanovenia:

mcovú zmluvu,,
Investori, ktorí budú prrvýkrát investoovať do Fonddu sú povinní okrem osobitnej Žiadosti uuzatvoriť Rám
na základde ktorej sa vyytvoria právne predpoklady na investovannie.
PPSS si vyhradzuje právo, kedykoľvek počaas trvania marketingovej
m
akcie zme niť pravidlá a podmienkyy
marketinggovej akcie.
Investíciee v rámci marrketingovej akkcie je možnéé zrealizovať výlučne
v
prostredníctvom oobchodných miest
m
Poštovejj
banky, a.s. a na vybranných pobočkách Slovenskejj pošty, a.s.
V Bratislaave 15.08.2016

Upozornenie: Úlohou tohto
t
reklamnéhho dokumentu nnie je nahradiť Kľúčové informá
ácie pre investoorov, Predajný prospekt,
p
Štatútt
fondu, ktooré sú k dispoozícií v slovensskom jazyku nna obchodných miestach spo
oločnosti PRVÁÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ
S
Á
SPOLOČN
NOSŤ POŠTOVE
EJ BANKY, sprááv. spol., a.s., a na www.penzijnna.sk. Súčasne PPSS upozorňuuje, že s investícciou do fondu jee
spojené aj riziko, miera ktoorého je závislá od investičnej sstratégie fondu. Hodnota investtície do fondu, aako aj výnos z nej,
n môžu stúpaťť
alebo klessať a podielnik nemusí dostať späť celú inveestovanú čiastku. V prípade špeciálneho fonndu nehnuteľnoostí NÁŠ PRVÝ
Ý
REALITNÝ
Ý o.p.f. môže PP
PSS, ak je to v zááujme podielnikoov, predĺžiť lehootu na vyplatenie
e podielových lisstov najdlhšie naa 12 mesiacov.
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