Ceník fondů KBPB – třída Premium
Platnost od 1.7.2018
Fond

Minimální výše první
investice1)

Poplatek při nákupu
(přirážka)

Poplatek při
odkupu (srážka)

Přestupní poplatek
mezi fondy4)

Úplata za
obhospodařování2)

KBPB Short Term Strategy
–Třída Premium

500 000,- Kč

0,4%3)

0,0%

0,0%

0,45 %3)

KBPB Bond Strategy Třída Premium

500 000,- Kč

0,4%3)

0,0%

0,0%

0,75 %

KBPB Equity Strategy –
Třída Premium

500 000,- Kč

0,4%3)

0,0%

0,0%

1,30 %

Třída Premium: Minimální součet investovaných částek prvního nákupu (včetně všech závazných pokynů jednoho investora na nákup a postupných nákupů podaných na Distribučním místě)
do podílových listů třídy Premium některého z fondů: KBPB Short Term Strategy, KBPB Bond Strategy a KBPB Equity Strategy (seznam fondů může být Společností rozšířen nebo zúžen), musí
činit minimálně 5.000.000,- Kč. Minimální objem investice do jednoho fondu činí 500.000,- Kč, při zachování zákonné podmínky celkové minimální investice do fondů kvalifikovaných investorů
stejného správce.
1)

2)

Úplata za obhospodařování, která je účtována z průměrné hodnoty fondového kapitálu fondu, není přímo hrazena klientem.

Přirážka je příjmem distributora a je stržena z každé jednotlivé dílčí platby investora za nákupní objednávku. Poplatek při nákupu je kalkulován z čisté investice do fondu vypočtené z objemu
jednotlivého pokynu. Příklad: objem pokynu 1 000 000,-Kč, čistá investice 996 016 Kč, celková přirážka (0,4% z čisté investice) 3 984 Kč.
3)

Přestup mezi fondy KBPB – třída Premium je realizován zdarma a není zatížen přestupním poplatkem. Přestup z a do jiných fondů v rámci nabídky fondů Amundi CR je realizován vždy
odprodejem fondu, ze kterého klient přestupuje a následným nákupem fondu do kterého klient vstupuje. V tomto případě jsou klientem plně hrazeny vstupní poplatky dle ceníků jednotlivých
fondů.
4)

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Rohanské nábřeží 693/10, 186 00, Praha 8, Česká republika, www.amundi.cz, IČ 601 96 769
Společnost zapsaná 1. května 1994 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524.

V souvislosti s obchody s podílovými listy uvedených fondů je jejich distributor Komerční banka, a.s., oprávněn obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů fondů, která se u úplaty za
obhospodařování pohybuje v rozmezí od 0,13 % do 0,52 % ročně. Tyto pobídky nejsou dalším nákladem pro klienta nad rámec poplatků uvedených v tomto ceníku. Bližší informace o výši těchto
pobídek lze sdělit na vyžádání, a to v příslušném obchodním místě emitenta nebo distributora podílových listů uvedených fondů.
Obchodník s cennými papíry dále účtuje poplatek za správu Cenných papírů dle platného Sazebníku.
Ceník může být na základě rozhodnutí Amundi CR v průběhu času změněn, avšak v ceníku vyhlášené poplatky nepřekročí maxima uvedená ve statutu fondu. Aktuální ceník je vždy k dispozici
na webových stránkách Amundi CR v klientské sekci.
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