fact sheet

Dluhopis Republiky
Jde o státní dluhopis pro občany emitovaný při příležitosti výročí 100 let
založení Československé republiky.
Ministerstvo financí se rozhodlo přistoupit ke spuštění projektu vzhledem k
aktuálnímu vývoji výnosů státních dluhopisů a navyšování základních
úrokových sazeb ze strany ČNB.
Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení
svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční
skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a
také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Komu jsou dluhopisy určeny
Okruh osob, které si mohou dluhopis pořídit a vlastnit, je omezen pouze
na fyzické osoby.
Minimální hodnota je stanovena na 1 000 Kč, maximální je omezena 5 mil. Kč
v rámci jedné emise pro jednotlivý typ Dluhopisu Republiky.

Upisovací období
18. 3. 2019 – 14. 6. 2019 s datem emise 1. 7. 2019

Reinvestiční dluhopis
Reinvestiční spořící státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let s rostoucími
ročními kupóny a prémiovým posledním kupónem k posílení motivace držet
dluhopisy do splatnosti.
Průměrný výnos bude stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů
obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu, tj. bez
přirážky nad tržními výnosy.

Proti-inﬂační dluhopis
Novinkou v nabídce je dluhopis, který je vhodný zejména pro ty investory,
kteří chtějí ochránit své úspory před znehodnocením vlivem růstu cenové
hladiny.
Výnos bude stanoven přesně podle vývoje spotřebitelských cen a bude
navýšen o marži 0,50 % p. a. Výnosy dluhopisu budou reinvestovány jednou
ročně a minimální úroková sazba je garantována ve výši 0,50 % p. a.
Splatnost dluhopisu je 6 let.

Kde a jak nakoupit
Prodej probíhá nepřetržitě každý den přes internetovou aplikaci
pssd.sporicidluhopisycr.cz, úpis pak čtvrtletně ve stanovených intervalech.
Proti-inflační dluhopis lze objednat pouze přes elektronický přístup k
majetkovému účtu. Žádost o úpis reinvestičního dluhopisu je možné podat i
osobně na jedné ze 47 poboček ČSOB, a.s.
Všem vlastníkům nových dluhopisů bude automaticky zřízen elektronický
přístup k majetkovému účtu.

Kde se dozvím více?
Bližší informace jsou k dispozici na www.dluhopisrepubliky.cz

