Cenník
AMUNDI PLATFORMA

SK-137-20200215
Platné od 15. 2. 2020

A. Poplatky za jednotlivé majetkové účty v Platforme
I.
Poplatok

Typ účtu

za účet

za transakciu

Klasik

2€ / mesiac

–

Servis

–

0,2 % z objemu transakcie

II. Náklady súvisiace s poskytovaním investičných služieb 1)
Náklady za zaslanie informácií v písomnej podobe, najmä informácií o uskutočnenom pokyne a o stave
vybavovania dovtedy nevybaveného pokynu, informácie o stave investičných nástrojov, atď.

4€

Náklady na realizáciu prevodov cenných papierov kolektívneho investovania medzi prevodnými miestami

30€

B. Poplatky za investície do fondov 2)
I. Výška poplatkov za prijímanie, postúpenie a vykonávanie pokynov týkajúcich sa cenných papierov kolektívneho investovania
Platí iba pre účty Klasik a Servis
do 4 999,99 EUR/USD,
do 124 999,99 CZK

5 000 – 9 999,99 EUR/
USD, 125 000 –
249 999,99 CZK

10 000 – 14 999,99
EUR/USD, 250 000 –
374 999,99 CZK

15 000 a viac EUR/USD,
375 000 CZK a viac

Akciové fondy – základné

3,75 %

3,50 %

3,25 %

2,75 %

Akciové fondy – ostatné

3,75 %

3,50 %

3,25 %

2,75 %

Alternatívne fondy

3,75 %

3,50 %

3,25 %

2,75 %

Dlhopisové fondy
– konzervatívne

1,00 %

0,80 %

0,60 %

0,50 %

Dlhopisové fondy – ostatné

2,00 %

1,75 %

1,50 %

1,25 %

Komoditné fondy

3,75 %

3,50 %

3,25 %

2,75 %

Krátkodobé fondy

0,50 %

0,40 %

0,30 %

0,20 %

Zmiešané - konzervatívne
a s absolutnym výnosom

2,00 %

1,75 %

1,50 %

1,25 %

Zmiešané fondy – ostatné

3,00 %

2,75 %

2,25 %

1,50 %

Zaistené fondy

1,00 %

0,80 %

0,60 %

0,50 %

Zľava zo sadzby poplatku v prípade úhrady Vopred EXPRES (ďalej len zľava)

10 %

Jednorazové investície
Minimálna výška prvej / následnej investície
Minimálna výška investície do distribučných tried fondov (dividendové triedy)

300 EUR / 300 USD
100 000 CZK / 5 000 EUR / 5 000 USD
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Pravidelné investície
Minimálna výška pravidelnej investície do Programu pravidelného investovania RYTMUS
Minimálna výška pravidelnej investície do Programu pravidelného investovania RYTMUS Select
Minimálna doba Programu pravidelného investovania (pri založení)

30 EUR
20 EUR / 20 USD
3 roky

Minimálna celková čiastka investovaná do Programu pravidelného investovania

1 080 EUR

Bankové účty
pre prevod EUR na EUR

IBAN: SK57 1111 0000 0011 9546 4044

pre prevod USD na USD

IBAN: SK82 1111 0000 0011 9546 4079

pre prevod CZK na CZK

IBAN: SK75 1111 0000 0011 9546 4108

Variabilný symbol

číslo zmluvy

V prípade zasielania mimoriadnej investície uveďte do špecifického symbolu platby číslo portfólia, resp. špecifický symbol fondu.
V prípade zahraničnej platby/ Prevod v EUR a USD
Do účelu platby uveďte číslo vybraného podfondu, resp. číslo Programu pravidelného investovania – číslo Zmluvy v tomto tvare
– napr. 201-1234567890.
Spätný odkup
Minimálna výška spätného odkupu

150 EUR / 150 USD alebo všetky podielové listy

Aktuálny zoznam fondov je k dispozícii na https://platforma.amundi.sk

III. Spôsob stanovenia nákupného poplatku:
Nákupné poplatky3)

Zľava – výška zľavy v prípade úhrady poplatku Vopred
„EXPRES“.

i) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ke kúpnej
cene, pre prvé a následné investície (jednorazové investície)
Nákupný poplatok = aktuálna investovaná čiastka x (1-1/(1
+ sadzba poplatku))

V prípade, že k úhrade celého poplatku má prísť Vopred
„EXPRES“, je Klient povinný uhradiť na účet Spoločnosti
v rámci jednej platby tak celú výšku poplatku (po jeho
znížení o zľavu), ako i prvú čiastku pravidelnej investície.
V prípade, že Klient poukáže celú výšku poplatku a prvú
čiastku pravidelnej investície na účet Spoločnosti v rámci
jednej platby, náleží Klientovi zľava z vypočítaného
poplatku vo výške stanovenej v Cenníku.

Kde:
aktuálna investovaná čiastka – čiastka, ktorá bola pripísaná
na príslušný bankový účet,
sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa
tabuľky vyššie.
Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku sa použije
hodnota súčtu aktuálne investovanej čiastky a aktív klienta4)
v okamihu postúpenia pokynu k vykonaniu5).

b) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej
cene, v prípade úhrady Vopred „ŠTANDARD“ (v pomere
50 % poplatok; 50 % investícia):
Nákupný poplatok = celková investovaná čiastka x
sadzba poplatku

ii) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej
cene, pre Program pravidelného investovania:
a) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej
cene, v prípade úhrady Vopred „EXPRES“:
Nákupný poplatok = celková investovaná čiastka x
(sadzba poplatku x (1 – Zľava))

Kde:
celková investovaná čiastka – čiastka uvedená na
formulári pre Program pravidelného investovania RYTMUS
SELECT,
sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa
tabuľky vyššie.

Kde:
celková investovaná čiastka – čiastka uvedená na
formulári pre Program pravidelného investovania,
sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa
tabuľky vyššie.

V prípade úhrady poplatku Vopred „EXPRES“ alebo
Vopred „ŠTANDARD“ sa pre priradenie do príslušného
pásma v Cenníku použije len celková investovaná čiastka.
c) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej
cene, v prípade úhrady Priebežne.
Nákupný poplatok = aktuálna investovaná čiastka x
sadzba poplatku
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Kde:
aktuálna investovaná čiastka – čiastka, ktorá bola
pripísaná na príslušný bankový účet,
sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa
tabuľky vyššie. Pre priradenie do príslušného pásma
v Cenníku sa použije aktuálna investovaná čiastka.
d) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej
cene, v prípade prekročenia dohodnutej investovanej
čiastky.
V prípade, že pri Programe pravidelného investovania bude
investíciami prekročená celková investovaná čiastka uvedená
v Zmluve, alebo že bude investovaných nad rámec obmedzení
stanovených pre úhradu poplatku Vopred „EXPRES“ a Vopred
„ŠTANDARD“, Klient ďalej hradí nákupný poplatok, resp.
prirážku ku kúpnej cene, úhradou Priebežne stanovenou podľa
aktuálneho Cenníku.
Pravidelné investovanie do distribučných tried fondov/
podfondov (dividendové triedy) nie je možné.
Výmena podielových listov
V prípade, že na základe žiadosti klienta dôjde k výmene
cenných papierov kolektívneho investovania, uplatní sa pri
realizácii tejto výmeny nákupný poplatok vo výške kladného
rozdielu nákupného poplatku aplikovaného u nového fondu
a nákupného poplatku aplikovaného u pôvodného fondu, a to
vždy v danej úrovni podľa aktív klienta4). Pokiaľ Spoločnosť
nestanoví inak.

Výstupné poplatky
V prípade spätného odkúpenia cenných papierov kolektívneho
investovania nie je Spoločnosťou aplikovaný žiadny výstupný
poplatok, však môžu byť aplikované výstupné poplatky na
úrovni emitentov cenných papierov kolektívneho investovania.
S poskytnutím investičných služieb môžu byť spojené ďalšie
náklady, ktoré môžu byť preúčtované klientovi (najmä bankové
poplatky a náklady na prípadné menové konverzie).
Pre vylúčenie všetkých pochybností sa konštatuje, že tento
Cenník v žiadnom prípade nestanoví nárok Klienta na vrátenie
už zaplatenej úplaty/časti úplaty za poskytovanie investičných
služieb podľa Zmluvy a Podmienok, Klient by si mal túto
skutočnosť uvedomiť počas rozhodovania o spôsobe úhrady
úplaty v prípadoch, kedy je toto relevantné.
Spoločnosť je oprávnená Cenník meniť postupom stanoveným
v Podmienkach. Aktuálne znenie Cenníka je k dispozícii v sídle
Spoločnosti a na www.amundi.sk. Klient vyslovuje súhlas
so zmenou Cenníka zadaním prvého pokynu týkajúceho sa
produktu skupiny Amundi podľa Podmienok po nadobudnutí
platnosti nového Cenníka.

Kontaktná adresa:
Amundi Asset Management
Mýtna 48
811 07 Bratislava
Slovenská republika
Bezplatná linka pre klientov 0800 300 111
email: infosk@amundi.com

1)

2)

3)

4)

5)

Tento náklad je klientovi účtovaný len v prípade, že klient nevyslovil súhlas s poskytovaním informácií podľa § 15d odst. 1, § 15r odst. 1
(informácie o spracovanom pokyne a stave vybavovania doposiaľ nespracovaného pokynu) a § 15q odst. 1 (informácie o stave investičných
nástrojov) zákona o podnikání na kapitálovém trhu spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup alebo neposkytol pre tento účel e-mailovú
adresu.
V prípade investícií do podielových listov Fondov skupiny Amundi, klient namiesto poplatku za prijímanie, postúpenie a vykonávanie pokynov
týkajúcich sa cenných papierov kolektívneho investovania hradí v zhodnej výške prirážky ku kúpnej cene v súlade s príslušnými štatútmi,
resp. nákupné poplatky v súlade s príslušnými prospektami. Toto pravidlo sa obdobne použije na výmenu podielových listov luxemburských
fondov skupiny Amundi.
Oprávnení distribútori si môžu upraviť spôsob stanovenia poplatkov, ako aj ich výšku v rámci podmienok stanovených v príslušnom štatúte,
resp. prospekte.
Aktíva klienta predstavujú súčet všetkých posledných známych hodnôt podielov v majetku Klienta podľa Zmluvy a celkovej hodnoty všetkých
pokynov Klienta aktuálne zadaných na prevodných miestach.
Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku je akutálna investovaná čiastka spolu s aktívami Klienta prepočítaná do EUR alebo USD
alebo CZK podľa toho, či ide o investíciu do EUR triedy alebo USD triedy alebo CZK triedy. Pre tento prepočet sa použije príslušný kurz
Evrópskej centrálnej banky vyhlásený na deň, ku ktorému je aktuálna investovaná čiastka pripísaná na príslušný bankový účet, pokiaľ tieto
cenné papiere kolektívneho investovania nie sú v okamžiku stanovovania hodnoty aktív klienta predmetom spätného odkupu, výmeny,
prevodu alebo prechodu.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s, zapísaná 31.7.1998 v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka
5483, IČ 25684558, so sídlom Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, tel.: +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100,
e-mail: infocr@amundi.com, internet: www.amundi.cz.
Manažérska spoločnosť fondov Amundi Funds Solutions, Amundi Funds a Amundi S.F., je spoločnosť Amundi Luxembourg S.A., so sídlom 5, Allée Scheffer,
L - 2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
Všetky spoločnosti sú spoločnosti skupiny Amundi.
Kontakt pre SR: Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, bezplatná linka pre klientov 0800 300 111, www.amundi.sk, email: infosk@amundi.com
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