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Befektetési egységhez kötött életbiztosítás jellemzői
A befektetési egységhez kötött életbiztosítások alapvető jellemzője, hogy a szerződő ügyfél
által befizetett biztosítási díj egy része (befektetési díjrészre eső összeg), a szerződő ügyfél
által meghatározott befektetési alapokba kerül elhelyezésre.
A befektetési egységhez kötött életbiztosítások esetén a szerződő ügyfél dönt arról, hogy a
befektetési díjrészre eső összeget, milyen típusú Befektetési Alapokba kívánja elhelyezni és
milyen arányban.
Ez alapján a Biztosító Társaság a biztosítási díj befektethető részéből befektetés céljából, a
szerződő választásától függően, a biztosítási szerződésben előre meghatározott szabályok
szerint befektetési jegyet vásárol az ügyfél részére.
A Biztosító Társaság befektetetési egységek formájában elkülönítetten tartja nyilván az
ügyfelek befektetéseit. A befektetési egység ilyen formában egy elszámolási egység, mely a
Befektetési alap eszközeiben való arányos részesedést testesíti meg.
A szerződő ügyfél a Befektetési Alapok választásának döntésével, vállalja a
befektetésekből eredő kockázatokat.
Jelen Ügyfél tájékoztató célja, hogy ügyfeleinkkel megismertessük a Befektetési Alap
összetételét, az Alap vásárlása kapcsán felmerülő kockázatot.
A tájékoztató végén ismertetjük, hogy az adott Alap vásárlását, milyen típusú befektető
ügyfélnek ajánljuk.

Befektetési Információk
Az alap befektetésének célja
Az Alapkezelő egy átlagosan 60%-os részvényarányú, így egy magasabb kockázati szintet
megcélzó, vegyes típusú közép- és hosszú távú befektetési lehetőséget kínál az Alappal a
befektetőknek.
Befektetési stratégia
Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak
átlagosan 60 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig
alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati
kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fektesse. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva,
fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfóliójának összetételét, ezért az
aktuális piaci környezettől függően ingadozhat ez az arány.
Az Alap portfoliójának lehetséges elemei és részarányai
Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekbe, diszkont kincstárjegyekbe, továbbá
alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci
eszközökbe, ügyletekbe fektesse. Az Alap eszközeinek 60%-át pedig legfőképpen KözépEurópában, de jó piaci lehetőségek esetén más régióban, kibocsátott, tőzsdén jegyzett
részvényekbe fekteti. Az Alap a törvényi limitek betartásával köthet származtatott ügyleteket.

Az egyes portfólióelemek maximális illetve minimális vagy tervezett aránya:
Eszközkategória

minimális részarány

maximális részarány

Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez):

0%

100%

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények:

0%

100%

Magyar államkötvények:

0%

90%

Belföldi kibocsátású vállalati kötvények:

0%

90%

Belföldi kibocsátású államilag garantált kötvények:

0%

90%

Belföldi kibocsátású jelzáloglevelek:

0%

25%

0%

10%

értékpapírok:

0%

5%

Külföldi kibocsátású részvények:

0%

80%

Részvények összesen:

0%

80%

Külföldi kibocsátású állampapírok:

0%

30%

Külföldi kibocsátású vállalati kötvények:

0%

30%

Külföldi kibocsátású államilag garantált kötvények:

0%

30%

Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek:

0%

25%

-100%

100%

Tőzsdére be nem vezetett nyilvános nyíltvégű kollektív
befektetési értékpapírok:
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési

Származtatott ügyletek:

Referencia hozam
A referenciahozam az Alap indulásától minden hónap elejétől egy 12%-ban a BUX indexbe,
48%-ban a CETOP indexbe (forintban számolva) és 50%-ban az RMAX indexbe fektető
portfólió teljesítménye.
Tájékoztató a kockázatokról
Általános információk
Jelen pontban a befektetési jegyek tulajdonosait terhelő főbb kockázatok kerülnek
bemutatásra. Az Alapkezelő felhívja a figyelmet, hogy a kockázatok teljes körű felsorolására
nincs mód, ebből következően előfordulhatnak a befektetőket érintő további kockázati
helyzetek.
A Befektetési Jegyek vásárlása számos kockázatot hordoz magában, amelyek döntő többsége
arra vezethető vissza, hogy az Alap portfóliójában szereplő eszközök értéke ingadozik. Az

Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközök többségének árváltozása Magyarország
makrogazdasági helyzetétől, ezen belül is az infláció és a kamatok alakulásától függ, továbbá
jelentősen befolyásolja a részvények árfolyamának alakulása, a vállalatok által elért profitok
nagysága. Rövid távon azonban a vállalati eredmények és a részvények árfolyamának
alakulása jelentősen eltérhet egymástól.
A Concorde Alapkezelő zrt. a Kbftv. 35. §-ában meghatározott megfelelő kockázatkezelési
rendszereket működtet és tart fenn, amely alkalmas az Alap befektetési stratégiája
szempontjából releváns kockázatok azonosítására, mérésére és nyomon követésére.
Az Alapkezelő évente egyszer felülvizsgálja, és szükség esetén kiigazítja a kockázatkezelési
rendszerét.
Az Alap Befektetési Jegyeibe történő befektetés részletesebben az alábbi kockázatokat
hordozza magában:
Politikai kockázat
A magyar állampapírok hozamszintjét és a részvények értékelési szintjét alapvetően
befolyásolja a magyar monetáris és gazdaságpolitikai irányító szervek (kormány, jegybank)
által követett költségvetési és monetáris politika. Így a Befektetési Jegyek hozamát is erősen
befolyásolja a hatóságok által választott árfolyamrendszer és kamatpolitika. Emellett
Magyarország külföldi befektetők általi megítélésére és a magyar kötvényektől és
részvényektől elvárt hozamra (kockázati prémiumra) is számottevő hatással van a mindenkori
kormány (és jegybank) gazdaságpolitikája.
Belföldi makrogazdasági kockázat
A magyar állampapírpiac hozamszintjét, ezáltal a vállalatok finanszírozásának költségét,
valamint a beruházási aktivitást döntően befolyásolják az ország makrogazdasági folyamatai,
ezen belül is különösen az infláció alakulása. Az infláció emelkedésével együtt járó
hozamszint-emelkedés kedvezőtlenül hat a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok árfolyamára és a beruházások visszafogásán keresztül ront(hat)ja a vállalatok
profitabilitását. Szintén befolyásolja áttételesen a fenti tényezőket az ország fizetési mérleg
pozíciója, valamint az államháztartás egyenlege (külső és belső egyensúly). Mindezekből
kifolyólag a Befektetési Jegyek kamatlábkockázatnak vannak kitéve.
A befektetések belföldi egyedi és részvénypiaci kockázata
A magyar részvények hozamait döntően befolyásolják a hazai makrogazdasági folyamatok. A
részvénypiac hozamát alapvetően meghatározza, hogy a gazdaság a konjunktúraciklusnak
éppen melyik szakaszában van. Ezért a Befektetetési jegyek árfolyam ingadozása is függ
Magyarország makrogazdasági helyzetétől. Ezen túlmenően az egyes vállalatok gazdálkodási
tevékenysége is hordoz magában kockázatokat (pl. veszteséges gazdálkodás, csőd,
felszámolás stb.), ami a részvények áralakulásában tükröződik. Az egyes vállalatokhoz
kapcsolódó egyedi kockázat – bár (tekintettel egy-egy részvény viszonylagos alacsony súlyára
a részvényportfólión belül) csak kisebb mértékben, de – kedvezőtlenül is érintheti a
Befektetési Jegyek árfolyamát.
Nemzetközi tőkepiaci kockázat
Magyarország nyitott, világviszonylatban kis gazdaság. Emiatt a belső makrogazdasági
folyamatok mellett a külföldi tőkepiaci trendek is befolyásolják a magyar kötvény- és
részvénypiac hozamait. A külföldi befektetők magyar kötvények, illetve részvények iránti
kereslete a befektetők által elvárt hozamfelár mellett függ a külföldi tőkepiacok

kamatszintjétől is. Ezáltal a külföldi kamatok is befolyásolják a Befektetési Jegyek
árfolyamát. Hasonlóképpen a nemzetközi részvénypiaci hangulat alapvetően meghatározza a
hazai részvények árfolyam-alakulását is.
Devizakockázat
Az Alap eszközeit különböző országok és ott működő vállalatok egymástól eltérő
devizanemekben kibocsátott értékpapírjaiba is fektetheti. Ennek következtében az Alap
eszközeinek az egyes devizákban kifejezett értéke magyar forintra az adott deviza és a forint
közötti árfolyam-ingadozásától függően változhat. Ezáltal a Befektetési Jegyeket megvásárló
Befektetőknek bizonyos esetekben az Alap portfólióját alkotó egyedi papírok és azok
devizanemei forinttal szemben meghatározott árfolyama ingadozásának kockázatával kell
szembenézniük.
Származtatott termékekből eredő kockázat
Az Alap befektetései között – korlátozott mértékben és szigorú szabályok betartásával –
származtatott eszközök is szerepelhetnek. A származtatott termékek speciális kockázatokat
rejtenek magukban. Ezen termékek likviditása rövid időn belül erősen visszaeshet, valamint
jelentős tőkeáttétellel működnek. Ezért előfordulhat, hogy az Alap a nyereséget nem tudja
realizálni, illetve likviditási veszteséget kénytelen elkönyvelni. A származtatott ügyleteknél
további kockázatot rejt magában az elszámolóár változása. Rövid távon előfordulhat, hogy
egy termék tőzsdei elszámolóára eltér a piaci viszonyok (az alaptermék ára és az állampapírok
hozama) által indokolt szinttől. Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében az ügyletnek
nem része az elszámolóházi garancia, ezért ekkor az Alapnak az ügyfél nemteljesítéséből
eredő kockázatot is fel kell vállalnia.
Befektetési kockázat
Az Alapkezelő az Alap portfólióját a törvényi szabályozás betartásával és az Alap befektetési
politikáját követve saját belátása szerint állítja össze. Annak ellenére, hogy az Alapkezelő
minden befektetést részletes elemzést követően hajt végre, nincs garancia arra, hogy az Alap
nem szenved el árfolyamveszteséget. A Befektetési Jegy tulajdonosoknak tudomásul kell
venniük, hogy valamennyi befektetés kockázattal jár és az Alapkezelőnek nem áll módjában
garantálni az Alap teljesítményét, vagy jövőbeni hozamát.
Reálhozam kockázata
A fogyasztói árindex emelkedése mindig rejt magában némi bizonytalanságot, így
előfordulhat, hogy az infláció – bizonyos múltbeli időszakot tekintve – meghaladja az
állampapírpiac hozamát. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek nominális hozama
alapvetően az állampapír- és részvénypiaci hozamoktól függ, az Alap nominális teljesítménye
ezáltal egyes időszakokban az infláció alatt maradhat. Ez pedig a negatív reálhozam
kockázatát hordozza magában.
Az Alap eszközeinek likviditási kockázata
Az Alapkezelő a befektetési döntések meghozatala előtt mérlegeli az eszközök likviditását. A
portfólióban lévő eszközök likviditása változhat. Ez esetben elképzelhető, hogy ha jelentősen
romlik egy eszköz likviditása, akkor azt a nyilvántartási értéke alatt tudja csak az Alapkezelő
értékesíteni, ami kedvezőtlenül befolyásolja az Alap nettó eszközértékét, így a Befektetési
Jegyek árfolyamát. Kölcsönadott értékpapír esetén likvidációs kockázatot jelent, hogy az
ügylet futamideje alatt a kölcsönadott értékpapír nem, vagy csak az ügylet lezárása után
értékesíthető.

A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata
A Kbftv. 113-116. §-a alapján a Befektetési Jegy folyamatos forgalmazását az Alapkezelő
szüneteltetheti, illetve felfüggesztheti az alábbi esetekben:
113. § (1) A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása legfeljebb 3 munkanapra
szüneteltethető, amennyiben a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása a
befektetési alapkezelő, a letétkezelő, illetve a forgalmazó működési körében felmerülő
okokból nem végezhető. A szünetelésről rendkívüli közzététel útján kell tájékoztatni a
befektetőket és haladéktalanul a Felügyeletet.
(2) Ha a befektetési alapkezelő a forgalomban lévő befektetési jegy mennyiségére felső
korlátot állapított meg (forgalmazási maximum), annak elérésekor a befektetési jegyek
forgalomba hozatalára addig nem kerül sor, amíg a befektetési jegyek mennyisége a
forgalmazási maximum alá nem csökken.
114. § (1) A befektetési alapkezelő a folyamatos forgalmazást - a vételt és a visszaváltást
egyaránt - kizárólag a befektetők érdekében, akkor függesztheti fel, ha
a) a befektetési alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg, így
különösen, ha a befektetési alap saját tőkéje több mint 10 százalékára vonatkozóan az
adott eszközök forgalmát felfüggesztik, vagy egyéb ok miatt nem áll rendelkezésre
értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ;
b) a befektetési alapkezelő, a letétkezelő vagy a forgalmazó - a 113. § (1) bekezdésben
meghatározott eset kivételével - nem képes a tevékenységét ellátni;
c) a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált.
(2) A befektetési alapkezelő a befektetési jegyek visszaváltását a befektetők érdekében
kizárólag akkor függesztheti fel, ha a leadott visszaváltási megbízások alapján a befektetési
jegyeknek olyan mennyiségét kívánják visszaváltani, amely miatt a befektetési alap
likviditása - figyelembe véve a befektetési alap eszközeinek értékesítésére rendelkezésre álló
időt - veszélybe kerül.
(3) A befektetési alapkezelő az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott felfüggesztésről
rendkívüli közzététel útján haladéktalanul tájékoztatja a befektetőket, a Felügyeletet, továbbá
valamennyi olyan EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságát, ahol a befektetési
jegyet forgalmazzák.
115. § (1) A Felügyelet a befektetők érdekében felfüggesztheti a befektetési jegyek
folyamatos forgalmazását, amennyiben:
a) a befektetési alapkezelő nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, vagy
b) a befektetési alap működésének törvényben előírt feltételei nem biztosítottak.
(2) A Felügyelet a befektetési alapkezelő intézkedésének hiányában felfüggesztheti a
befektetési jegyek folyamatos forgalmazását a 114. § (1) bekezdésében meghatározott
esetekben, valamint a befektetési jegyek visszaváltását a 114. § (2) bekezdésében
meghatározott esetben.
116. § (1) A felfüggesztés időtartama legfeljebb 30 nap, azzal, hogy az eszközeit legalább 20
százalékban más befektetési alapba fektető befektetési alap esetében a felfüggesztés
időtartama a mögöttes befektetési alap felfüggesztési szabályaihoz igazodik. A Felügyelet

indokolt esetben a befektetési alapkezelő kérelmére a felfüggesztést további 1 évvel
meghosszabbíthatja.
(2) A befektetési jegyek forgalmazását a forgalmazás felfüggesztését kiváltó ok megszűnését
követően, vagy amennyiben azt a Felügyelet határozatban elrendeli, haladéktalanul folytatni
kell.
(3) A befektetési alap nettó eszközértékét a felfüggesztés ideje alatt is meg kell állapítani és
közzé kell tenni.
A felfüggesztés ideje alatt a befektetők a befektetési jegyekkel csak OTC kereskedhetnek.
Nettó eszközérték számításából eredő kockázat
Az Alapkezelő célja az volt az eszközök értékelési szabályainak kialakításakor, hogy a nettó
eszközérték a lehető legpontosabban tükrözze a portfólió pillanatnyi értékét. Egyes kevésbé
likvid értékpapíroknál azonban előfordulhat, hogy azok utolsó piaci ára, amely az értékelés
alapját képezi, nem friss, ezért nem tükrözi helyesen az adott eszköz piaci értékét. Ekkor –
miután a nettó eszközérték enyhe felül- vagy alulértékeltséget mutathat – a nettó
eszközértéken való forgalmazás miatt a befektetők által realizált hozam minimálisan eltérhet
az adott Alap portfólióját alkotó piaci eszközök tényleges értékének változásától.
Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata
Az Alapok határozatlan időre jönnek létre. Az Alapkezelő a Felügyelet engedélyével az
Alapot határozott futamidejűvé alakíthatja. Mivel az Alap a határozott futamidő végén
végelszámolással megszűnik, ezért a befektetők esetleg az általuk szándékolt idő lejárta előtt
kénytelenek Befektetési Jegyeiket visszaváltani.
Az Alap megszűnésének kockázata
Az Alap megszűnik abban az esetben, ha a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált;
ha az alap nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot;
ha a befektetési alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenység végzésére jogosító
engedélyét a Felügyelet visszavonta; ha a Felügyelet kötelezte a befektetési alapkezelőt a
befektetési alap kezelésének átadására, azonban a befektetési alap kezelését egyetlen
befektetési alapkezelő sem veszi át; ha a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása vagy a
befektetési jegyek visszaváltása felfüggesztésének megszűnését követően a folyamatos
forgalmazás feltételei továbbra sem biztosítottak; illetve amennyiben az alapkezelő
üzletpolitikai megfontolásból így dönt.
A letétkezelő kockázata
Az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközöket a Letétkezelő elkülönített számlán
tartja nyilván. A Letétkezelő a meghatározott törvényi szabályoknak és
tőkekövetelményeknek megfelel.
Adószabályok változásának kockázata
A Befektetési Jegyekre vonatkozó szabályok a Kezelési Szabályzat írásának időpontjában
alapvetően kedvezőek a magánszemélyekre nézve. Ezek és a befektetési alapok adózására
vonatkozó kedvező előírások a jövőben esetleg kedvezőtlen irányban is változhatnak.
Partnerkockázat

Amennyiben az Alapkezelő által az Alap nevében kötött ügyletekben közreműködő partnerek
kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, ez hátrányosan befolyásolhatja az
Alap Nettó Eszközértékét és a Befektetési Jegyek árfolyamát.
A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata
A Befektetési Jegyre adott vételi és visszaváltási megbízás megadásának időpontjában a
Befektetők nem ismerik a Befektetési Jegyek pontos árfolyamát, amelyen a megbízás
teljesülni fog. A teljesüléskori árfolyam csak két banki munkanappal a megbízást követően
válik ismertté. Bár az Alapkezelő Nettó Eszközérték meghatározására szolgáló – jelen
Kezelési Szabályzatban rögzített – értékelési elvek és módszerek rögzítésével törekedett arra,
hogy a Befektetési Jegyek teljesüléskori árfolyama az Alap befektetéseinek megbízásnapi
árait tükrözze, a pontos árfolyam ismeretének hiánya kockázatot jelent.
ÉRTÉKPAPÍR
KÖLCSÖNBE
KOCKÁZATOK:

ADÁSAKOR

FELMERÜLŐ

TOVÁBBI

Portfólióátstrukturálási kockázat:
A futamidő alatt a kölcsönadott értékpapír gátja lehet a befektetési portfólió megfelelő
átstrukturálásának.
Piaci kockázat:
A futamidő alatt az adott értékpapírral kapcsolatos bármilyen új piaci információ, esemény
kapcsán nem, vagy csak korlátozottan végezhető befektetési ügylet.
Limitkockázat:
A kölcsönadott papírok kikerülnek az tulajdonos portfóliójából, így az előírt befektetési
korlátozások betartása nehézséget okozhat.
Óvadéki kockázat:
Amennyiben az óvadék mértéke nem kellően magas a napon belüli ármozgáshoz képest,
akkor előfordulhat, hogy nemteljesítés esetén az óvadék nem nyújt kellő fedezetet.
Idő előtti visszaadási kockázat:
Amennyiben a kölcsönbe vevőnek lehetősége van a futamidő előtti a papírokat visszaadni,
akkor ez nem tervezett nehézségeket okozhat (pl. limitek betartása, portfólió
kényszerátstrukturálása).
Társasági eseményhez kapcsolódó kockázat:
Amennyiben a futamidő alatt az értékpapírokhoz kapcsolódó társasági esemény (pl. split,
bónuszrészvény, felvásárlási ajánlat) történik, akkor az eredeti tulajdonosnak nincs joga
közvetlenül eljárni.
Szavazati joghoz kapcsolódó kockázat:
Az értékpapír kölcsönadásával a szavazati jog is átszáll, így a futamidő alatti új információk
fényében előfordulhat, hogy az eredeti tulajdonos a közgyűlésen szeretett volna a szavazati
jogával élni.

Az Alap a Kbftv. 16.§ (5) bekezdésében előírt feltételeknek való megfelelése:
Az esetleges szakmai felelősséggel kapcsolatos, az Concorde Alapkezelő zrt. által végzett
tevékenységből származó az Alapkezelő jogi felelősségi körébe tartozó tevékenységek
gondatlan ellátása révén valamely releváns személy által okozott vesztség vagy kár
kockázatainak fedezésére a Concorde Alapkezelő zrt. rendelkezik AIG Europe Limited
Biztosítónál 2014.01.07. napján kötött 1 000 000 EUR összegű szakmai felelősség
biztosítással.
Az Alap különböző kockázattípusoknak való kitettségét a következő táblázat mutatja:
Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Politikai kockázat

xx

Belföldi makrogazdasági kockázat

xxx

Belföldi egyedi és részvénypiaci kockázat

xxx

Nemzetközi tőkepiaci kockázat

xxx

Devizakockázat

x

Származtatott termékekből eredő kockázat

x

Befektetési kockázat

xxx

Reálhozam kockázata

xxx

Alapok eszközeinek likviditási kockázata

xx

Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztésének kockázata

x

Nettó eszközérték számításából eredő kockázat

x

Alapok esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata

x

Megszűnés kockázata

x

Letétkezelő kockázata

x

Adószabályok változásának kockázata

xx

Partnerkockázat

x

A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata

xx

Értékpapír kölcsönbe adásából származó egyéb kockázatok

x

Magyarázat: xxxx: jelentős

xxx: számottevő

xx: nem elhanyagolható

x: nem jelentős, minimális

-: nincs

Az Alap különböző kockázattípusoknak való kitettségét a következő táblázat mutatja:
Hozam/kockázati mutató (SRRI)
alacsonyabb várható hozam
kiszámíthatóbb befektetési jegy
árfolyam
kisebb kockázatvállalási
hajlandóság
←-------

magasabb várható hozam
jelentősebb befektetési jegy
árfolyam-ingadozás
nagyobb
kockázatvállalási
hajlandóság
-------→

A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához
az Alap benchmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak alapul, így annak értéke
minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni
kockázati profiljának. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes
befektetést. Az alacsony kockázati besorolás az Alap benchmarkjából adódik.
Ajánlott minimális befektetési időtáv:
minimum 5 év

Kiknek ajánljuk?
Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik egy mérsékelten magasabb
részvényarányú (60%) és kockázatú, konzervatívan kezelt, vegyes típusú közép- és hosszú távú
(minimum 5 év) befektetési lehetőséget keresnek.

