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Program Systematycznego Oszczędzania "Silver" to
wyspecjalizowany program inwestycyjny, tworzony w oparciu o
fundusz Superfund Silver Powiązany SFIO. W ramach programu
Klient przystępuje do strategii inwestycyjnej jaką realizuje fundusz,
a następnie deklaruje kwotę oraz okres trwania inwestycji (2, 5 lub
10 lat). Celem programu jest wzrost wartości zainwestowanego
kapitału. Program nie gwarantuje ochrony kapitału oraz osiągnięcia
założonego celu inwestycyjnego. Klient może dokonać
wcześniejszej niż zadeklarowana rezygnacji z uczestnictwa w
programie i nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat
(program nie przewiduje pobierania opłat likwidacyjnych lub
karnych). Ponadto, jeśli Klient spełni warunek pozostawania
uczestnikiem programu przez cały zadeklarowany okres oraz
dokona wpłaty całości zadeklarowanej kwoty, na zakończenie
programu otrzyma bieżącą wartość zgromadzonych środków
powiększoną o bonus.

Podstawowe informacje
Poadmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank deposyztariusz: Deutsche Bank Polska S.A.
Min. jednorazowe wpłaty: 100 PLN
Max. kwota inwestycji: 100 000 PLN
Częstotliwość wpłat: Dowolna
Okres trwania inwestycji: 2, 5 lub 10 lat
Opłaty likwidacyjne: Brak
Opłata z tytułu przystąpienia do programu: wyliczana jest na
podst. zadeklarowanej przez Klienta kwoty inwestycji: dla
programu 2 letniego: 2% (średnio 1% w skali roku), dla programu
5 letniego: 3% (średnio 0,6% w skali roku), dla programu 10
letniego: 4% (średnio 0,4% w skali roku)
Możliwe bonusy: 30%-60% opłat za zarządzanie
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Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty (także poprzez wyspecjalizowaneprogramy inwestycyjne), w tym w szczególności: polityka inwestycyjna, opis
czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących
dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu, które są dokumentami opracowanymi przez
Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz
bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie
stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić
podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej
przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze
szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu.
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SUPERFUND TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP
1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału
zakładowego: 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).
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