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Tip 
Fondul  de  BET-FI Index  s-     de   în  de 
29.07.2013,    de ,   “Alte Organisme de Plasament Colectiv cu  de  

, care atrage în mod public resurse financiare”, în  cu O.U.G. 32/2012  cu  
 nr. 15/2004  este    de   (A.S.F.)   nr. 11 

  de 10.04.2013. Fondul    în  A.S.F. sub  CSC08FIIR/120035   de 
10.04.2013. 

 de    este S.A.I.  S.A. cu   în -  str  nr 119,  
IV,      sub nr. J12/2603/2012, cod  de  30706475,  o 

 de  , cu un      de 2.206.180 . 
 

 

 Inchis Investitii BET-  
ISIN: ROFIIN0000T6 

  
Site:    
Pentru  multe ,     

 :  de    
/ /   : 05.12.2018 

 
 pe cale   un produs care nu este simplu  poate fi dificil de  

Obiective 
    este  pe  resurselor   de   

preponderent în   se  în   BET-FI pe     cu 
  ,   ,     ,  normelor 

A.S.F.   de   .    BET-FI se   în mod  
  de      în   BET-FI, cât      

     suport  BET-FI    de         
  în  OPCVM-   AOPC-       BET-FI.  

documentelor   ,   de       în 
 de  70%.   de     de    BET-FI - pentru  

multe ,   „  de ”. Pentru      de 
    de ,     Prospectul de   . 

 
Fondul este      o      despre  de 

   de ,  doresc  se   o  de  ,     
  p r    lor     un  de  pe termen . 

Durata 
Acest produs nu  o . Fondul  o  de   
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Acest   o /  în  ce   pe     în  3 , în 
 de  , presupunând   10.000 RON.     

   .   le  cu   produse.   
sunt o     pe    trecut        
nu  un  .  pe  o     de modul în     de 

 de  pe   /produsul.  de    este  pe     o 
  în  de  extreme  nu  cont de  în  nu suntem în    . 

Pentru  produs,  nu se pot  cu  . Acest lucru   este  de  
 pe  o     de .  nu    ,      

     o  .       în  , 
de ,     .  nu  în   

 ,   , de ,  pe  o . 

 

  de       de    produs,  cu  
produse. El     produs          

     de  nu     de .  
Am   produs  3  7,  este    de   spre sc zut. 

         un   spre sc zut,   de 
  sunt   de     de    de    

 de .   /   pot     
. Acest produs nu          încât   

     . În  în  Fondul nu     ce este    
  . 

  10,000 RON   
1 AN 

 

3 ANI (  
) 

 

  Ce       -1,693 -2,810 

  în   (%) -16.93% -10.41% 

  Ce       -1,031 -1,267 

  în   (%) -10.31% -4.41% 

  Ce       398 1,255 

  în   (%) 3.98% 4.02% 

  Ce       2,079 4,536 

  în   (%) 20.79% 13.28% 

 
 nu sunt  de o  de   de   . E  un  

 de        sunt e,   este  
 de Fond  de   pentru  de    unul     

   în , cu   în   este în     
        externe   de controlul  . Pentru  

 ,  este  în  de    de -   în mod 
     în  cu   AFIA  cu  norme   

le. 

 de  presupune   pe 
  de  3 . Este   nu 

    produsul cu   este   
    un    un  

  cât de      
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Produsul este un  de  de  ,  pentru   de  nu     
decât    cu    de    momentul  . 

   pe termen scurt   pot      pe  de 
    de  în scopul  unor   se   

de  de   resurselor  pe un termen de  3 . 

 

 recurente 
  de de

  

 
  în  document cu   sunt  de Prospectul de   

  de  documente     se   în    
documente  de    de .   pot    în   de  

 PRIIP. O  pe    KID este   cerere  este  de   
PRIIP.  multe     pot   pe -ul www. .ro.  

-  
     de  de   .   este  pentru 

o  de 10.000 RON.  sunt   pot  în .        
despre  produs   percepe  .         despre  

      pe    îl     . în . 

 

 
  de  0.00% 

  pe  le   când 
 .    de 

    

 de  0.00%   de    

 
 

 de  
 0.07% 

  de    
 

Alte  recurente 1.55% 

  pe  în  
pentru     

  în  II 

 
 

 de 
 0.00% 

  de . Deducem 
     

produsul   de  
 pentru 
  0.00%   pentru . 

 
  în  cu  produs         / 

depuse:      de   în Str.  nr. 119, et 4, - ;  
 po  ,   de e- : .ro  completând  de  

   -ul www. .ro.  

 10.000 RON    3  
 162 RON 486 RON 

 
 1.62% 1,62% 


