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CENÍK       

     

Amundi Investiční manažer      
     

Platnost od 1. 8. 2020     

      

Investiční strategie                                                                                     
Poplatek při nákupu  
(vstupní poplatek)      

Poplatek při odkupu 
(srážka)      

Poplatek za změnu strategie* 
Úplata za obhospodařování  

majetku** 

KONZERVATIVNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE                                     0,50% 0% rozdílem mezi strategiemi* 0 %** 

BALANCOVANÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE                                          1,50% 0% rozdílem mezi strategiemi* 0 %** 

DYNAMICKÁ INVESTIČNÍ STRATEGIE                                                2,50% 0% rozdílem mezi strategiemi* 0 %** 

      
Vložení podílových listů fondů Amundi do portfolia 

V případě převodu podílových listů fondů Amundi z portfolia ke Smlouvě o obchodování s podílovými listy investičních fondů do portfolia v Amundi Investičním manažeru je vstupní poplatek kalkulován 
jako rozdíl mezi vstupními poplatky u převáděných fondů a vstupním poplatkem zvolené strategie. 

Akceptovány jsou pouze vklady podílových listů denominovaných v CZK. 

      

Minimální výše první investice je u všech investičních strategií 250 000 Kč, minimální výše každé následné investice je 500 Kč. 
Stejné hodnoty platí i pro vložení podílových fondů Amundi na strategii(e). 

V případě, že první nebo následný vklad nedosáhne požadované úrovně, jsou prostředky klienta připsány na jeho investiční účet u Amundi Czech Republic, ale nejsou investovány podle zvolené investiční 
strategie. Nákup podílových listů podle investiční strategie proběhne až v momentě, kdy objem prostředků na investičním účtu klienta dosáhne požadované úrovně. 

* Poplatek za změnu strategie je účtován rozdílem mezi vstupními poplatky přestupovaných investičních strategií, a to v případě přestupu ze strategie s nižším vstupním poplatkem do strategie s vyšším 
vstupním poplatkem. Např. přestup z konzervativní strategie do dynamické strategie činí poplatek za změnu strategie (rozdíl mezi strategiemi) 2 % (2,50 % - 0,50 %). 
** Poplatky za obhospodařování příslušné strategie v rámci produktu Amundi Investiční manažer nejsou účtovány. V rámci fondů obsažených v jednotlivých investičních strategiích jsou účtovány poplatky 
za obhospodařování majetku ve fondech.  

      

V souvislosti s distribucí produktu Amundi Investiční manažer je Komerční banka, a.s., oprávněna obdržet odměnu (pobídku) od obhospodařovatele fondových portfolií ve strategiích, která se pohybuje v 
rozmezí od 0,5 % do 2,5 % z objemu investice. Komerční banka, a.s., může být dále příjemcem odměny (pobídky) od obhospodařovatele investičních fondů v souvislosti s distribucí podílových fondů, která 
se pohybuje od 0,18 % do 0,81 % 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 
na příslušném obchodním místě obhospodařovatele nebo distributora produktu Amundi Investiční manažer. 

     
 


