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Oferta de mai jos este disponibilă pentru clienţii care subscriu în fond minim 50% din suma totală
investită (depozit + fond de investiţii).

TANDEM: Depozit si Fond de investitii
Dobândă (%/an)*
Nr. zile
30
90
180
Suma minimă

RON
0,15%
0,30%
0,45%
1.000 RON

Companii Mici
EUR
0%
0%
500 EUR

USD
0,06%
0,08%
500 USD

Persoane Fizice Autorizate
RON
EUR
USD
0,15%
0%
0,06%
0,50%
0%
0,08%
0,75%
1.000 RON

Suma maximă
50.000 RON
20.000 EUR
20.000 USD 50.000 RON
* Depozitul se reînnoiește numai la cerere, în condițiile în vigoare la data cererii.

500 EUR

500 USD

20.000 EUR

20.000 USD

FDI BRD Simfonia - Nr.Reg. ASF: CSC06FDIR/400014/30.01.2006
Fond deschis de investiții, cu plasamente preponderent in instrumente cu venit fix: depozite, certificate de depozit, titluri de stat, contracte rev-repo, obligațiuni si instrumente
ale pieței monetare. Este o alternativă investițională cu lichiditate ridicată. Oferă diversificare în condiții de performanță financiară și risc scăzut și nu investește în acțiuni.
FDI BRD Obligaţiuni - Nr.Reg. ASF: CSC06FDIR/400025/21.12.2005
Fond deschis de investiții, ce urmareste realizarea de plasamente pe piata instrumentelor cu venit fix, in special piața obligațiuni corporative precum si alte active lichide
(instrumente ale pieței monetare, in valori mobiliare admise la cota oficiala a unei burse, precum si in depozite bancare la instituții de credit la vedere si la termen).Fondul nu
investește in acțiuni.
FDI BRD Acţiuni Clasa A si E - Nr.Reg. ASF: CSC06FDIR/400057/27.08.2008
Fond deschis de investiții care investește majoritar în acțiuni din Romania, pana la 90% si 10 % alte active cu grad ridicat de lichiditate cum ar fi: depozite, instrumente cu venit
fix, precum si instrumente financiare permise de legislația in vigoare.Urmărește obținerea unor performanțe financiare relativ ridicate în condițiile menținerii investiției pe un
orizont de timp mai lung.
FDI BRD Global Clasa A si E - Nr.Reg. ASF: CSC06FDIR/400065
Fond deschis de investiții cu plasamente preponderent în piețele globale de acțiuni, în special prin investirea în OPCVM-uri tranzacționabile de tip ETF care au expunere față de
acestea, cum ar fi Statele Unite, Europa, Japonia, precum și în alte piețe. Alocare strategică (pe termen lung) a Fondului din punctul de vedere al claselor de active: 75% acțiuni
sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent în acțiuni și 25% şi 25% alte active cum ar fi depozite, instrumente cu venit fix, precum şi alte instrumente
financiare permise de legislaţia în vigoare.
Fondul va menține un grad ridicat de lichiditate, ținând cont de riscul implicat de investițiile în acțiuni și de lichiditatea activelor din componența portofoliului.
FDI BRD Diverso Clasa A si E - Nr.Reg. ASF: CSC06FDIR/400056/27.08.2008
Fond deschis de investiții de tip diversificat (mixt), denominat atat in RON cat si in EUR. Investește în mai multe categorii de instrumente financiare (acțiuni, instrumente monetare
și cu venit fix, obligațiuni de stat și corporative). Folosește strategia de investiții cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea Constant Proportion Portfolio Insurance
(CPPI) ce urmărește limitarea, pe cât posibil, a pierderilor care s-ar înregistra în cazul scăderii piețelor până la valoarea protejată (valoarea maximă înregistrată în ultimele 12
luni anterioare datei curente, cu excepția perioadei imediat următoare autorizării prospectului când se va avea în vedere valoarea maximă aferentă perioadei dintre data autorizării
și data curentă). Permite obținerea unor performanțe financiare relativ stabile (stabilitatea oferită de instrumentele cu venit fix și monetare se conjugă cu dinamica mai amplă a
instrumentelor de tip acțiuni).
FDI Euro Fond - Nr.Reg. ASF: CSC06FDIR/400064/30.03.2010
Fond denominat în EUR. Are un portofoliu diversificat, făcând plasamente preponderent pe piețele de obligațiuni în instrumente cu venit fix și monetare. Este o alternativă
investițională cu lichiditate imediată. Oferă diversificare în condiții de performanță financiară și risc minim. Fondul nu investește în acțiuni.
FDI BRD USD Fond - Nr.Reg. ASF: CSC06FDIR/400095/04.06.2015
Fond deschis de investiții denominat în USD. Are un portofoliu diversificat, făcând plasamente preponderent pe piețele de obligațiuni în instrumente cu venit fix și monetare. Este
o alternativă investițională cu lichiditate imediată oferind diversificare în condiții de performanță financiară și risc scăzut. Fondul nu investește în acțiuni.
FDI BRD Simplu - Nr.Reg. ASF: CSC06FDIR/400115/24.09.2019
Fond deschis de investiții, ce urmareste realizarea de investitii in procent de pana la 100% in depozite bancare, instrumente ale pietei monetare si instrumente cu venit fix. Este
o alternativă investițională cu lichiditate ridicată. Are ca obiectiv obtinerea de venit prin performante financiare stabile.

Notă: Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectele de
emisiune înainte de a investi în aceste fonduri.
Administrator: BRD Asset Management S.A.I.S.A, Nr. Reg. ASF: PJR05SAIR/400010
Sediu:
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Sediu Metav: Str. Biharia, nr. 67-77, Sector 1, Bucureşti
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