selEK

Fondoak
LABORAL Kutxa

BANKA PERTSONALA

MERKATARITZA LIBURUXKA

ZURE PROFILAREN ARABERAKO
INBERTSIO ESTRATEGIA
Inbertsio-gomendioak zure
egokitasun-testaren emaitzaprofilera egokituta daude, baita
zure finantza-esperientziara
eta ezagutzara, inbertsiohelburuetara eta finantzaegoerara ere.

INFORMAZIO ARGIA, GARDENA
ETA ETENGABEA
Fondoaren bilakaerari buruzko
informazio argia eta ulergarria
ematen dizugu, erabateko gardentasunez.

selEK

Fondoak

ZURE INBERTSIOAREN
GAKOAK

ARRISKUAREN
GESTIOA ETA
ETENGABEKO
JARRAIPENA

GESTIO DINAMIKOA ETA
PERTSONALIZATUA
Gure adituek merkatuko
aktiborik eta fondorik
onenak aukeratzen dituzte,
zure inbertsio-profila eta
merkatuaren unean uneko
baldintzak aintzat hartuta.

INBERTSIO FONDOEN
TRATAMENDU FISKALAREN
ETEKINAK

Liburuxka honek informazio komertziala du eta ez du legezko dokumentazioa ordezkatzen. SelEK inbertsio-fondoetako inbertsioa ez dago bermatuta,
eta honako arrisku hauen menpe egon daiteke: merkatua, likidezia, dibisa, kreditua eta kontrako alderdia, palanka-efektua edo deribatuetako inbertsioa,
hegazkortasuna eta inbertitutako kapitala galtzea. Informazio hau eskura jartzeak ez dakar inbertsioen inguruko aholkularitza-zerbitzua ematea, ez baititugu
zure zirkunstantzia pertsonalak aintzat hartu. Kontsulta ezazu edo Informa zaitez zure aholkulari pertsonalaren bidez selEK inbertsio-fondoen arriskuez
eta egokitasunaz, bat ote datozen zure ezaugarriekin eta inbertsio-helburuekin. Kontsultatu inbertsio-fondoen informazio-liburuxka www.laboralkutxa.eus
webgunean, zure aholkulari pertsonalarekin harremanetan jarrita edo www.cnmv.es webgunean.

MERKATARITZA LIBURUXKA

PROFIL BAKOITZERAKO SelEK BAT
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selEKEXTRAPLUS
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% 0-75 errenta aldakorra

% 0-100 errenta aldakorra

Komisioak:

Komisioak:

• Gestioa: % 1,40
• Gordailua: % 0,10
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• Gestioa: % 1,30
• Gordailua: % 0,10
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CNMVko arrisku-eskala
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selEKBALANCE

• Gestioa: % 1,10
• Gordailua: % 0,10
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• Gestioa: % 1,70
• Gordailua: % 0,10
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Liburuxka honek informazio komertziala du eta ez du legezko dokumentazioa ordezkatzen. SelEK inbertsio-fondoetako inbertsioa ez dago bermatuta,
eta honako arrisku hauen menpe egon daiteke: merkatua, likidezia, dibisa, kreditua eta kontrako alderdia, palanka-efektua edo deribatuetako inbertsioa,
hegazkortasuna eta inbertitutako kapitala galtzea. Informazio hau eskura jartzeak ez dakar inbertsioen inguruko aholkularitza-zerbitzua ematea, ez baititugu
zure zirkunstantzia pertsonalak aintzat hartu. Kontsulta ezazu edo Informa zaitez zure aholkulari pertsonalaren bidez selEK inbertsio-fondoen arriskuez
eta egokitasunaz, bat ote datozen zure ezaugarriekin eta inbertsio-helburuekin. Kontsultatu inbertsio-fondoen informazio-liburuxka www.laboralkutxa.eus
webgunean, zure aholkulari pertsonalarekin harremanetan jarrita edo www.cnmv.es webgunean.

