БЮЛЕТИН ЗА ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ
Валиден от 18.02.2019

Общи положения:

1. Райфайзенбанк (България) ЕАД е единственият дистрибутор на договорните фондове на
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, което е дъщерно дружество, 100% собственост на
банката. Райфайзенбанк (България) ЕАД е единственият дистрибутор на договорните фондове на
Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (Австрия). Дистрибуцията на фондовете е съгласно българското
законодателство, като регулатор на дейността на фондовете и тяхното разпространение е
Комисия за финансов надзор.
2. Допълнителна информация за фондовете, копия от техните проспекти, от годишните и
междинните финансови отчети, както и друга практическа информация, са достъпни безплатно и
се предоставят при поискване от инвеститорите на хартиен или електронен носител, както и на
интернет страницата на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД - www.ram.bg.
3. В настоящия инвестиционен бюлетин взаимни фондове банката обявява актуалните условия във
връзка с такси и разходи, дължими от инвеститорите или договорния фонд като пълната
информация за тези такси и разходи е налична в проспектите на фондовете.
4. Инвеститорите могат да закупят дялове или да продадат обратно своите дялове на фонд на
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД през всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.
Поръчка за прехвърляне на дялове от един български договорен фонд в друг български
договорен фонд може да бъде подадена всеки работен ден, в часовия интервал от 08:30 до
16.00 часа.
5. Инвеститорите могат да закупят дялове или да продадат обратно своите дялове на фонд на
Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (Австрия) през всеки работен ден от 8:30 до 14:45 часа.
Поръчка за прехвърляне на дялове от един австрийски договорен фонд в друг австрийски
договорен фонд може да бъде подадена всеки работен ден, в часовия интервал от 08:30 до
13:45 часа.
6. Местните физически лица и юридически лица не дължат данък върху получените доходи от
инвестиции във взаимните фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД. Чуждите
физически лица дължат данък при условията на Закон за данъците върху доходите на
физическите лица.
7. Фондът за компенсиране на инвеститорите изплаща компенсации до размери, предвидени в чл.
77г от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Инвестициите във фондове не са
гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
8. Банката си запазва правото да направи промени в начина на разпространение на дяловете, за
което клиентите ще бъдат надлежно уведомени.
9. Този документ не идентифицира рискове (директни или индиректни) или материални загуби,
които могат да бъдат свързани със записване или покупка на дялове на фондове. Преди да
вземат решението за инвестиране, инвеститорите е необходимо да преценят, с или без помощта
на консултант, дали една инвестиция е допустима от гледна точка на техните конкретни
инвестиционни нужди, цели и финансови обстоятелства и преобладаващите условия на пазара.
Съществуват рискове, свързани с покупко-продажбата на дялове. Цената на дяловете може да
има колебания. За инвеститорите е препоръчително, преди да вземат решение да инвестират, да
се запознаят с актуалните проспекти на фондовете.
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1. Преференции за инвеститорите в договорните фондове на Райфайзен
Асет Мениджмънт (България) и Райфайзен Кепитъл Мениджмънт
(Австрия)
Наименование

Такса

Откриване на сметка, обслужваща инвестирането в
колективни инвестиционни
схеми, предлагани или дистрибутирани от банката

без такса

Поддържане на сметка, обслужваща инвестирането в
колективни инвестиционни схеми, предлагани или
дистрибутирани от банката

без такса

Съхранение на колективни инвестиционни схеми

без такса

Такса към Фонд за компенсиране на инвеститорите

без такса

2. Договорни фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт (България)

2.1. Основни характеристики на договорните фондове на Райфайзен Асет
Мениджмънт (България)
Наименование

Валута

ISIN код

Профил на Минимална
риска и на
сума за
доходността* инвестиране

Препоръчителен
инвестиционен хоризонт

Дф Райфайзен Консервативен
Фонд България

BGN

BG9000007062

2

30

Мин. 2,5 години

ДФ Райфайзен (България)
Активна Защита в Евро

EUR

BG9000013094

3

200

Мин. 5 години

ДФ Райфайзен (България)
Активна Защита в Лева

BGN

BG9000003178

3

30

Мин. 5 години

ДФ Райфайзен (България)
Глобален Микс

EUR

BG9000002154

3

200

Мин. 5 години

ДФ Райфайзен (България)
Глобален Растеж

BGN

BG9000001131

5

30

Мин. 10 години

*от 1 (нисък риск, типично ниски шансове за доходност) до 7 (по-висок риск, типично по-високи шансове за доходност)
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2.2. Такси или разходи, дължими от инвеститорите в договорните фондове
на Райфайзен Асет Мениджмънт (България)
Наименование

Такса
за
записване

Такса за
обратно
изкупуване
до 1г./до 6м.*

Такса за
обратно
изкупуване
над 1г./над 6м.**

Такса за
управление

Текуща такса
за управление

Дф Райфайзен Консервативен
Фонд България

0%

0,30%

0%

До 0,50%

0,45%

ДФ Райфайзен (България)
Активна Защита в Евро

0%

0,30%

0%

До 1,00%

0,75%

ДФ Райфайзен (България)
Активна Защита в Лева

0%

0,30%

0%

До 1,00%

0,75%

ДФ Райфайзен (България)
Глобален Микс

0%

0,50%

0%

До 1,75%

1,15%

ДФ Райфайзен (България)
Глобален Растеж

0%

0,70%

0%

До 2,90%

2,20%

*Таксата за обратно изкупуване до 1г. и над 1г. е приложима за фондовете: Дф Райфайзен Консервативен Фонд
България, ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в Евро, ДФ Райфайзен (България Глобален Микс.
**Таксата за обратно изкупуване до 6м. и над 6м. е приложима за фонд ДФ Райфайзен (България) Глобален Растеж .

3. Договорни фондове на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (Австрия)
Наименование

Валута

ISIN код

РайфайзенУстойчив-Микс

EUR

AT0000785381

РайфайзенГлобални-Облигации

EUR

AT0000785340

РайфайзенГлобален-Акции

EUR

РайфайзенИзточноевропейски-Акции

Профил на Минимална
риска и на
сума за
доходността* инвестиране
4

Препоръчителен
инвестиционен хоризонт

100

Мин. 8 години

4

100

Мин. 8 години

AT0000785266

5

100

EUR

AT0000785241

6

100

Мин. 10 години

РайфайзенЕвразия-Акции

EUR

AT0000745872

6

100

Мин .10 години

РайфайзенНововъзникващи
Пазари в-Акции

EUR

AT0000497268

6

100

Мин .10 години

РайфайзенЕвропейски-SmallCapКомпании

EUR

AT0000639000

6

100

Мин .10 години

РайфайзенЕнергийни-Акции

EUR

AT0000688684

6

100

Мин .10 години

РайфайзенАктивни-Стоки

EUR

AT0000A0H0S9

5

100

Мин .10 години

РайфайзенРусия-Акции

EUR

AT0000A07FS1

7

100

Мин .10 години

Мин. 10 години

*от 1 (нисък риск, типично ниски шансове за доходност) до 7 (по-висок риск, типично по-високи шансове за доходност)
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3.1. Такси или разходи, дължими от инвеститорите в договорните фондове
на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (Австрия), дистрибутирани от
Райфайзенбанк (България) ЕАД

Такса за записване на дялове във фондове В EUR като % от стойността
на
Райфайзен
Кепитъл
Мениджмънт на сделката
(Австрия)
При закупуване на дялове за суми до EUR
200 000,00
При закупуване на дялове за суми над EUR
200 000,01

1.75%

0.50%

Такса за обратно
изкупуване

Няма
Няма

Ограничение на отговорността: Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени
рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и
съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства.
Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата
или с друг вид гаранция, като инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите
резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от
предходни периоди. Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови
инструменти, в това число дялове на договорите фондове, организирани и управлявани от Райфайзен
Асет Мениджмънт България и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително
да се запознаят с актуалните проспекти и правила на Договорните фондове преди да вземат решение
да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде
получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД и Райфайзенбанк (България) ЕАД,
както и на интернет страницата на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД: www.ram.bg.
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