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FOND DE INVESTIȚII

Fondurile de investiții vă oferă 
posibilitatea să investiți atât cât vă 
permiteți și în zonele care vi se potrivesc
pro�lului dumneavoastră �nanciar. 
Posibilitatea de a avea un portofoliu divers vă 
asigură un echilibru �nanciar și 
diminuarea riscurilor pe termen lung.

Diversificare

Poate nu aveți timpul necesar pentru 
a urmări zilnic evoluțiile �nanciare ale 
investițiilor dumneavoastră, poate nu aveți 
instrumentele necesare pentru a face acest 
lucru. Echipele manageriale ale fondurilor 
de investiții sunt pregătite special pentru a 
avea grijă de investițiile dumneavoastră. Managerii
fondurilor sunt profesioniștii care știu când să 
vândă sau să cumpere astfel încât instrumentele 
�nanciare pe care le aveți să dea cele mai bune 
randamente.

Profesionalism

Fondurile de investiții sunt printre cele mai accesibile 
modalități de investire și utilizare. Sunt disponibile
permanent și titlurile de participare pot � cumpărate și 
vândute oricând, fără nici un fel de restricție.

Acces
facil

Capital necesar minim

Investițiile în titlurile de participare au limite inferioare 
extrem de scăzute. Practic, poți deveni investitor cu sume 
mici, accesibile rapid, fără să �e nevoie să faci economii ani 
de zile. 

Diversitatea portofoliului
Una din regulile de bază a fondurilor 
este investiția diversi�cată, care să 
vizeze mai multe active. Scopul principal 
este minimizarea riscului prin 
achiziții din sectoare diferite care să 
poată compensa eventuale scăderi 
punctuale.

Riscurile cele mai mari în orice acțiune �nanciară 
sunt date de lipsa informațiilor. De aceea îți oferim 
programul România Investește de unde poți să te 
informezi, să înveți ce înseamnă o investiție și să 
experimentezi fără nici un risc cum funcționează un 
portofoliu.

UN PROGRAM DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ
ERSTE ASSET MANAGEMENT

Performanţele anterioare ale fondurilor de investiţii nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie 
destinate investitorilor (DICI) prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în fonduri de investiţii! Prospectele de emisiune şi informațiile 
cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot � obţinute gratuit de la unităţile 
teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI Erste Asset Management SA. SAI Erste Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, 
nr. Reg. ASF PJR05SAIR400028, str. Uruguay, nr. 14, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail:o�ce@erste-am.ro; www.erste-am.ro; Depozitar: BCR SA


