TANDEM: BRD ACŢIUNI Clasa A şi Depozit la termen
INVESTIŢI ACUM ÎN FONDUL
BRD ACŢIUNI CLASA A ŞI
BENEFICIAŢI DE UN DUBLU
AVANTAJ!

 Urmăreşte obţinerea unor performanţe financiare relativ ridicate în condiţiile menţinerii investiţiei pe un orizont de timp
mai lung
 Investeşte atât pe pieţele româneşti, cât şi pe cele din Europa Centrală şi de Est

BRD ACŢIUNI
Achiziţionand unităţi de fond BRD Acţiuni Clasa A din orice unitate BRD veţi beneficia de:
 accesibilitate şi disponibilitate: aveţi posibilitatea de a efectua subscrieri şi răscumpărări, oricând la orice unitate BRD
 randament potenţial atractiv, care implică în acelaşi timp acceptarea unui grad de risc mediu- ridicat
* Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi
informaţiile cheie destinate investitorilor, prevăzute la art.98 din OUG 32/2012, înainte de a investi în acest fond.

DEPOZIT LA TERMEN ÎN CONDIŢII PREFERENŢIALE
Cu Oferta Tandem aveţi posibilitatea constituirii unui Depozit special:
 în lei sau în Euro, cu posibilitatea de a alege perioada: 30, 90 sau 180 de
zile (pentru Lei) şi 30 sau 90 zile (pentru Euro)

La BRD vă bucuraţi de:
•plasamente diversificate
•randamente avantajoase
•consiliere profesionistă

 suma poate fi cuprinsă între 3.000 şi 50.000 Lei pentru depozitele în Lei,
respectiv între 1.000 şi 10.000 Euro pentru depozitele în Euro;

Important !!!

 dobânzi fixe avantajoase (contacteaza cea mai apropiata unitate BRD)
 la scadenţă dobânda şi capitalul se virează automat în contul curent, fiind
posibilă constituirea unui nou depozit în condiţiile în vigoare.

Suma subscrisă în fond
trebuie să reprezinte minim
50% din suma totală investită
în fond + depozit.

* Vă recomandăm menţinerea unităţilor de fond subscrise cel puţin pe perioada de constituire a depozitului. Pentru a
constitui un nou depozit în condiţii speciale, va trebui să subscrieţi din nou unităţi de fond.
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Contacte şi asistenţă
 Pentru orice informaţii suplimentare, nu ezitaţi să ne
contactaţi la cea mai apropiată unitate BRD –
Groupe Société Générale. Pentru stabilirea unei
întâlniri, specialiştii băncii vă stau la dispoziţie.
 0800 803 8031, (021) 302 61 612 sau *BANCA
(*22622)3
1număr TelVerde gratuit în reţeaua Telekom
2număr cu tarif normal, apelabil din orice reţea de
telefonie
3 tarifat ca apel în reţea, de pe orice număr Orange
sau Vodafone

