AMUNDI PLATFORMA
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CZ-152-20210401

Účet:  

FUNDOO

Číslo smlouvy AMUNDI PLATFORMA:  

Klient
Titul před jménem

Jméno

Příjmení

Titul za jménem

Rodné číslo

Smluvní strany se dohodly na podmínkách Programu COOL INVEST (dále jen „Program“), za nichž může Klient pravidelně investovat do nákupu Podílů vybraných Fondů. Klient podpisem
tohoto pokynu současně prohlašuje, že bude pravidelně investovat do nákupu Podílů vybraných Fondů minimálně do dosažení cílové částky a v souladu s pravidly Programu. Společnost
bude, ode dne akceptace tohoto pokynu a minimálně do doby dosažení Klientem určené Celkové investované částky, pravidelně předávat Klientovy pokyny k vydání Podílů níže vybraných
Fondů a, nestanoví-li Klient jinak, bude v tom pokračovat i po dosažení Celkové investované částky.
Klient hradí Společnosti úplaty a poplatky stanovené v ceníku Společnosti pro Program COOL INVEST (dále jen „Ceník“). Klient souhlasí s tím, aby k úhradě úplat a poplatků docházelo
způsobem dohodnutým ve Smlouvě.
Společnost výslovně upozorňuje Klienta, že na základě tohoto Pokynu v rámci, Klientem vybrané investiční strategie přijímá a předává výhradně pokyny týkající se fondů Amundi a fondů
Partners investiční společnosti, a.s. za podmínek uvedených v tomto Pokynu s čímž Klient výslovně souhlasí a tento souhlas potvrzuje svým podpisem tohoto Pokynu.
Jednotlivé investiční STRATEGIE uvedené v Ceníku zásadně stanoví v rámci obecných vah příslušné Strategie neutrální hodnoty procentního zastoupení konkrétních Fondů plus/mínus až
10 % této neutrální hodnoty. Společnost výslovně upozorňuje Klienta, že není žádným způsobem zaručeno, že vývoj portfolia Klienta bude kopírovat vývoj modelového portfolia příslušné
STRATEGIE uveřejňované Společností, čehož si je Klient vědom a s čímž při podpisu tohoto Pokynu výslovně souhlasí.

POKYNY KLIENTA V RÁMCI PROGRAMU:
Klient tímto v rámci Programu podává Společnosti následující pokyny:
– POKYN K PRAVIDELNÉ VÝMĚNĚ PODÍLŮ V RÁMCI AKTUÁLNÍ STRATEGIE
předat jednou ročně pokyn k výměně Klientem vlastněných Podílů tak, aby bylo dosaženo povolených vah Podílů příslušné STRATEGIE podle neutrální váhy Podílů v této STRATEGII
stanovené v Ceníku.
Klient ukládá Společnosti předat tento pokyn dne 15. dubna příslušného roku, v případě, kdy bude tento den dnem pracovního klidu, nejbližší následující pracovní den.
– POKYN KE ZMĚNĚ STRATEGIE A POKYNY K VÝMĚNĚ PODÍLŮ MEZI STRATEGIEMI (avšak pouze do okamžiku dosažení Cílové STRATEGIE stanovené níže)
– po dosažení 5 let do konce investičního horizontu Programu předávat pokyny k nákupu Podílů ve VYVÁŽENÉ STRATEGII a po dosažení 3 let do konce investičního horizontu Klienta
předávat pokyny k nákupu Podílů v KONZERVATIVNÍ STRATEGII
– po dosažení 5 let do konce investičního horizontu Klienta předat pokyny k výměně Podílů DYNAMICKÉ STRATEGIE za Podíly VYVÁŽENÉ STRATEGIE tak, aby bylo dosaženo povolených
vah Podílů této strategie stanovené v Ceníku, a po dosažení 3 let do konce investičního horizontu Klienta předat pokyny k výměně Podílů tak, aby bylo dosaženo povolených vah Podílů
KONZERVATIVNÍ STRATEGIE podle neutrální váhy Podílů této strategie stanovené v Ceníku.
Klient ukládá Společnosti předat tyto pokyny k výměně poprvé dne 15. dubna příslušného roku následujícího po rozhodném výročním dni Klienta, v případě, kdy bude tento den dnem
pracovního klidu, nejbližší následující pracovní den, a opakovat příslušný pokyn až do provedení výměny všech Podílů původní STRATEGIE.
Za rozhodný výroční den Klienta se považuje den dosažení 5 let a 3 let do konce platného investičního horizontu Programu, počítáno ode dne akceptace Pokynu nebo jeho změny.
Pro odstranění všech pochybností se dále výslovně konstatuje, že Klient podává Společnosti uvedené pokyny k výměně vždy výhradně k těm Podílům, u kterých je příjem z jejich prodeje
k rozhodnému dni osvobozen od daně z příjmů fyzických osob v souladu s platnou úpravou daňových předpisů České republiky*, případně tímto prodejem nevznikne Klientovi povinnost
zaplatit daň. Smluvní strany se dohodly, že omezení stanovené pro podané pokyny uvedené v předchozí větě automaticky zaniká ke dni, kdy v souladu s takovou v budoucnu platnou
úpravou daňových předpisů České republiky, zanikne časový test pro osvobození od daně z příjmů z prodejů Podílů. Společnost tyto pokyny Klienta zcela nebo z části nepředá, pokud to bude
z ekonomických důvodů (náklady na měnové konverze, zaokrouhlení atd.) pro Klienta nevýhodné nebo tehdy, pokud nebude možné z důvodu omezení na straně Fondů takový pokyn realizovat.
Společnost tyto pokyny Klienta zcela nebo z části nepředá, pokud to bude z ekonomických důvodů (náklady na měnové konverze, zaokrouhlení atd.) pro Klienta nevýhodné nebo tehdy, pokud
nebude možné z důvodu omezení na straně Fondů takový pokyn realizovat. Společnost výslovně upozorňuje Klienta, že z výše uvedených důvodu může dojít k pouze částečné výměně Podílů
mezi STRATEGIEMI či nemusí k výměně dojít vůbec, přičemž se v takovém případě nejedná o případ porušení Smlouvy ze strany Společnosti.
* k datu sjednání tohoto Dodatku se jedná o Podíly osvobozené v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

VÝBĚR STRATEGIE (FONDŮ)
Název zvolené STRATEGIE:  

Cílová STRATEGIE:  

PARAMETRY PROGRAMU
V tabulce vyplňte STRATEGII/Fond (podfond), do které budete investovat, doplňte výši jednorázové investice, výši pravidelné investice, frekvenci investování a délku pravidelného investování
v letech (údaje slouží pro určení cílové částky) a cílovou částku.

Jednorázově
investovaná částka

Sleva:  

Pravidelně investovaná částka

Frekvence investování

Délka investování
(v letech)

Celková investovaná částka (délka
investování v letech x pravidelně investovaná
částka (dle zvolené frekvence)
+ jednorázově investovaná částka)

Výše vstupního poplatku (celková investovaná částka x sazba
v ceníku dle zvoleného způsobu úhrady úplaty):
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Způsob úhrady poplatku:
 EXPRES*
  STANDARD – z prvních pravidelně investovaných částek (v poměru 60 % / 40 %), až do splacení celého poplatku
  Průběžně – poplatek je hrazený z každé investované částky
* V prípade, že si Klient zvolil způsob úhrady úplaty „EXPRES“, zavazuje se uhradit na účet Společnosti v rámci první platby celou výši úplaty. V případě, že Klient podle předchozí věty neprovede úhradu
celé úplaty v rámci jedné platby, ukládá tímto Společnosti, aby až do okamžiku úplného uhrazení celé částky dohodnuté úplaty použila na její úhradu všechny Klientem v budoucnu podle Smlouvy
obecně a přímo v rámci Programu investované částky v plné výši.

PLATEBNÍ INSTRUKCE PRO ZASLÁNÍ INVESTICE:
Platební instrukce pro zaslání investice do Programu Cool Invest
Bankovní spojení v měně CZK

Variabilní symbol = číslo smlouvy

138 769 1786/2700; IBAN: CZ97 2700 0000 0013 8769 1786
Platební instrukce pro zaslání mimořádné investice Programu Cool Invest
Bankovní spojení v měně CZK

Variabilní symbol = číslo smlouvy

Specifický symbol = číslo portfolia

138 769 1786/2700; IBAN: CZ97 2700 0000 0013 8769 1786

PROHLÁŠENÍ KLIENTA
Klient prohlašuje, že se seznámil se Smlouvou, Podmínkami, Informacemi pro zákazníky a Ceníkem ke Smlouvě, těmto dokumentům porozuměl a souhlasí s jejich zněním bez výhrad.
Klient dále prohlašuje, že se před předáním každého dílčího pokynu k vydání podílů seznámí se sdělením klíčových informací ke všem Fondům, které má nabýt, a to zejména prostřednictvím
internetových stránek Společnosti www.amundi.cz/produkty/Investicni-reseni/Cool-Invest a www.partnersis.cz (pro fondy Partners a fond Trigea).
Společnost upozorňuje Klienta, že fond Trigea neumožňuje po dobu tří let od vzniku fondu zpětné odkoupení Podílů a že tento Fond, stejně jako ostatní Fondy, může za podmínek uvedených
ve statutech Fondů a nezávisle na Společnosti dočasně omezit vydávání a obchodování s jejich Podíly. Společnost dále upozorňuje Klienta, že z důvodu stanovení odlišných lhůt pro přijímání
a pro vypořádání pokynů k obchodům s Podíly jednotlivých Fondů, zejména z důvodu nižší frekvence obchodování a delších lhůt pro vypořádání obchodů s Podíly Fondů, může v rámci
jednotlivých STRATEGIÍ docházet ke změnám v pořadí zpracování a vypořádání pokynů předaných Společností v rámci Programu COOL INVEST, Klient prohlašuje, že si je této skutečnosti
vědom. Klient prohlašuje, že si je těchto rizik nezávislých na vůli Společnosti vědom, že jim rozumí a že tato rizika uvážil před předáním tohoto Pokynu Společnosti.
Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje a prohlášení, které předal či učinil při uzavření Smlouvy, jsou stále pravdivé a aktuální, nebo, žee společně s tímto Pokynem předá Společnosti
aktualizované údaje, dále prohlašuje, že i nadále politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek a Informací pro zákazníky, a že podíly vlastněné podle Smlouvy
a Podmínek nepřevede na žádnou osobu, která je nebo bude takovým Zakázaným investorem. Klient prohlašuje, že je daňovým rezidentem v České republice nebo že řádně doložil
Společnosti jiné/další místo, kde je daňovým rezidentem. Klient čestně prohlašuje, že je a bude majitelem peněžních prostředků, za které budou vydávány podíly na základě Smlouvy, a že
je a bude konečným majitelem podílů, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy (nemůže-li Klient učinit toto prohlášení, je nezbytné předat Společnosti společně s tímto pokynem řádně
vyplněný formulář „Identifikace konečného majitele“). Klient svým podpisem projevuje výslovný souhlas se zde uvedenými prohlášeními.
Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné a úplné a že Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných
údajů. Vepsáním unikátního ověřovacího kódu Klient výslovně potvrzuje, že se seznámil se svými právy a povinnostmi plynoucími ze Smlouvy a že tento pokyn předává na základě své vážné
a svobodné vůle.

Podpis Klienta

Místo

Datum

Podpis Klienta (unikátní ověřovací kód)1)

Prohlášení a identifikace finančního poradce
Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem shodu podoby s vyobrazením v identifikačním dokladu, údaje, podpisy a přiložené dokumenty ověřil v přítomnosti Klienta
nebo jeho oprávněného zástupce.
Prohlašuji, že jsem plně oprávněn k poskytnutí předmětné investiční služby Klientovi. Dále prohlašuji, že jsem při poskytnutí investiční služby postupoval s odbornou péčí a v souladu
s právními předpisy, zejména, že jsem Klienta jasně, podrobně, přesně a srozumitelně seznámil se všemi rozhodnými informacemi a skutečnostmi, ověřil, zda Klient odpovídá
cílovému trhu příslušných produktů, že jsem upozornil Klienta na důležité skutečnosti související s předmětem Smlouvy a Podmínek a získal informace o finančním zázemí Klienta
a o odborných znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti investic v rozsahu, který mi umožnil vyhodnotit, zda poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy odpovídá odborným
znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, zejména jsem Klienta upozornil na to, jaké cenné papíry kolektivního investování jsou pro jeho osobu přiměřené
a nepřiměřené. V případě, že jsem vyhodnotil, že poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy neodpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Klienta, upozornil jsem Klienta
na takové zjištění. V případě, že Klient odmítl informace poskytnout nebo je neposkytl v požadovaném rozsahu, poučil jsem Klienta o tom, že takový postoj mi neumožňuje vyhodnotit,
zda poskytnutí investičních služeb podle Smlouvy odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení
Jméno

Příjmení

Osobní číslo

Společnost

Kód společnosti

E-mail

Datum

1)

Telefon

Finančním poradcem podepsáno autorizovaným
přístupem dne:

Produkt je určen výhradně pro fyzické osoby. V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje za Klienta formulář
oprávněný zástupce.
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Ceník
AMUNDI PLATFORMA
Program COOL INVEST

CZ-153-20210401
Platný od 01. 04. 2021

Výše vstupních poplatků (úplata)
Způsob úhrady vstupního poplatku

EXPRES
do 250 000 CZK

od 250 000 CZK
do 500 000 CZK

od 500 000 CZK
do 1 000 000 CZK

od 1 000 000 CZK
a výše

DYNAMICKÁ STRATEGIE

3,15 %

2,70 %

2,25 %

1,80 %

VYVÁŽENÁ STRATEGIE

2,52 %

2,16 %

1,80 %

1,44 %

KONZERVATIVNÍ STRATEGIE

1,62 %

1,35 %

1,08 %

0,81 %

Název strategie/cílová částka

Způsob úhrady vstupního poplatku

STANDARD (60:40) / PRŮBĚŽNĚ
do 250 000 CZK

od 250 000 CZK
do 500 000 CZK

od 500 000 CZK
do 1 000 000 CZK

od 1 000 000 CZK
a výše

DYNAMICKÁ STRATEGIE

3,50 %

3,00 %

2,50 %

2,00 %

VYVÁŽENÁ STRATEGIE

2,80 %

2,40 %

2,00 %

1,60 %

KONZERVATIVNÍ STRATEGIE

1,80 %

1,50 %

1,20 %

0,90 %

Název strategie/cílová částka

Minimální investice
Jednorázové investice
První jednorázová investice

10 000 CZK

Následná jednorázová investice

10 000 CZK

Pravidelné investice
Minimální výše pravidelné investice

1 000 CZK

Minimální doba investičního horizontu

3 roky

Minimální výše zpětného odkupu
Minimální výše zpětného odkupu

10 000 CZK

Platební instrukce pro investici
Číslo účtu v měně CZK

138 769 1786/2700; IBAN: CZ97 2700 0000 0013 8769 1786

Variabilní symbol

Číslo smlouvy

Platební instrukce pro zaslání mimořádné investice Programu COOL INVEST
Bankovní spojení v měně CZK

138 769 1786/2700; IBAN: CZ97 2700 0000 0013 8769 1786

Variabilní symbol

Číslo smlouvy
Specifický symbol = číslo programu

Specifický symbol

Poplatek za administraci
DYNAMICKÁ STRATEGIE

0,85 %

VYVÁŽENÁ STRATEGIE

0,50 %

KONZERVATIVNÍ STRATEGIE

0,20 %

1. Vstupní poplatky
Způsob stanovení výše úplaty za poskytování služeb:
i)

Stanovení výše úplaty v případě úhrady „EXPRES“:
Nákupní poplatek se stanoví následovně:
Nákupní poplatek = Celková investovaná částka x sazba úplaty
Kde: Celková investovaná částka – částka uvedená v Pokynu.
sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného
pásma v Ceníku se použije Celková investovaná částka.
V případě, že k úhradě celé úplaty má dojít způsobem „EXPRES“, je Klient povinen
uhradit na účet Společnosti v rámci první platby celou výši úplaty. V případě, že Klient
podle předchozí věty neprovede úhradu celé úplaty v rámci jedné platby, ukládá tímto
Společnosti, aby až do okamžiku úplného uhrazení celé částky dohodnuté úplaty použila
na její úhradu všechny Klientem v budoucnu podle Smlouvy obecně a přímo v rámci
Programu investované částky v plné výši.

ii) Stanovení výše úplaty v případě úhrady „STANDARD“:
Nákupní poplatek se stanoví následovně:
Nákupní poplatek = Celková investovaná částka x sazba úplaty
Kde: Celková investovaná částka – částka uvedená v Pokynu.
sazba úplaty – výše poplatku dle výše uvedené tabulky.
V případě, že k úhradě celé úplaty Společnosti má dojít způsobem „STANDARD“, je úplata
hrazena z prvních pravidelně investovaných částek tak, že 60 % investované částky bude
použito k úhradě úplaty tak, že investovaná částka bude snížena před předáním pokynu
k vydání podílů o úplatu Společnosti a 40 % investované částky bude použito k předání
pokynu k vydání Podílů dle Pokynu.
V případě, že Klient bude v rámci Programu investovat více než 20 let (počítáno od
data akceptace Pokynu) a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty „EXPRES“ nebo
„STANDARD“, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající
časovému úseku 20 let.
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V případě, že Klient bude v rámci Programu investovat i v roce, který následuje po roce,
kdy dosáhne 70 let věku (počítáno od data akceptave Pokynu), a pokud si Klient zvolil
způsob úhrady úplaty „EXPRES“ nebo „STANDARD“, Klient hradí zvoleným způsobem
úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku do konce roku, v němž
dosáhne 70 let věku.

k vydání Podílů v rámci Programu, účtuje si Společnost Poplatek za administraci vždy
k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly evidovány na účtu Portfolia
vedeném pro Klienta v samostatné evidenci investičních nástrojů v rámci Programu
vedené Společností Podíly. Klient souhlasí s tím, aby k úhradě splatného Poplatku za
administraci Programu docházelo způsobem dohodnutým ve Smlouvě.

Výše úplaty je stanovena z Celkové investované částky uvedené v Pokynu, resp. v jeho
poslední změně. Maximální Celková investovaná částka, pro kterou lze zvolit způsob
úhrady úplaty „EXPRES“ nebo „STANDARD“, je stanovena na 5 400 000 Kč.

Stanovení výše úplaty za administraci („Poplatku za administraci“)
Poplatek za administraci je stanovený jako procento (uvedené výše) z průměrné Celkové
aktuální hodnoty Podílů v Programu na konci každého kalendářního čtvrtletí, kde:
průměrná Celková aktuální hodnota Podílů v Programu je vypočtena jako průměr
denních Celkových aktuálních hodnot Podílů v Programu v daném kalendářním čtvrtletí
(v období od nabytí účinnosti Pokynu do konce příslušného kalendářního čtvrtletí její
poměrná část).
Poplatek za administraci je splatný k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí.

iii) Stanovení výše úplaty v případě úhrady „PRŮBĚŽNĚ“:
Nákupní poplatek se stanoví následovně:
Nákupní poplatek = aktuální investovaná částka x sazba úplaty
Kde: aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na bankovní účet
sazba úplaty – výše poplatku dle výše uvedené tabulky.
V případě, že úplata Společnosti má být hrazena způsobem „PRŮBĚŽNĚ“, je úplata
hrazena z pravidelných investic, přičemž pravidelně investovaná částka bude snížena
před předáním pokynu k vydání podílů o úplatu Společnosti dle Ceníku, stanovenou ze
součtu hodnoty (skutečné) investované částky a aktuální hodnoty Portfolia Klienta podle
Pokynu v den, ke kterému bude přijat vklad do Portfolia.
V případě, že investicemi bude překročena Celková investovaná částka uvedená v Pokynu,
resp. v jeho poslední změně, nebo že bude investováno nad rámec omezení stanovených
pro úhradu úplaty „EXPRES“ a „STANDARD“, hradí Klient poplatek, úhradou „PRŮBĚŽNĚ“
stanovenou podle aktuálního Ceníku.
2. Úplata za administraci („Poplatku za administraci“)
Klient hradí Společnosti úplatu za administraci pokynů v rámci Programu a za vedení
Programu (dále jen „Poplatek za administraci“). V případě, že došlo k předání pokynu

Klient bere na vědomí, že ani Společnost ani poradce nejsou oprávněni přijímat peněžní
prostředky v hotovosti ani převodem na jiný účet než stanovený v Pokynu a tomto Ceníku.
Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, že tento Ceník v žádném případě
nestanoví nárok Klienta na vrácení již zaplacené úplaty/části úplaty za poskytování
investičních služeb podle Smlouvy a Pokynu, Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz
při rozhodování o způsobu úhrady úplaty v případech, kdy je toto relevantní.
Sazby uvedené v tomto Ceníku představují maximální možnou výši úplaty za přijímání
a předávání pokynů týkajících se Produktu Cool Invest. Společnost je oprávněna
Ceník měnit postupem určeným v Podmínkách. Aktuální znění Ceníku je k dispozici
v sídle Společnosti a na www.amundi.cz. Klient vyslovuje souhlas se změnou Ceníku
předáním prvního pokynu v rámci Programu Cool Invest podle Podmínek, po nabytí
platnosti nového Ceníku.

Obecné váhy pro jednotlivé strategie
NÁZEV STRATEGIE

DYNAMICKÁ
STRATEGIE

Partners 7 Stars, OPF, Partners IS, a.s. (CZK)
CZ0008474624

12,50 %

Podfond Trigea, Trigea nemovitostní fond (CZK)
CZ0008043874

10,00 %

AMUNDI INDEX MSCI WORLD – AK ©
LU2297533395

KONZERVATIVNÍ
STRATEGIE
10,00 %

20,00 %

10,00 %

15,00 %

30,00 %

5,00 %

15,00 %

20,00 %

30,00 %

40,00 %

10,00 %

Partners Bond Opportunity
CZ0008475662
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI – AK ©
LU2297533049

VYVÁŽENÁ
STRATEGIE

AMUNDI INDEX US CORP SRI – AK ©
LU2297533122

20,00 %

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI – AK ©
LU2297533478

10,00 %

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA – AK ©
LU2297533551

23,00 %

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN – AK ©
LU2297533635

4,50 %

AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT – AK ©
LU2297533718

5,00 %

10,00 %

V případě, že nebude v důsledku rozhodnutí Fondu nebo jeho obhospodařovatele v budoucnu možné na dobu delší něž 2 měsíce provádět obchody s jeho Podíly, bude takový Fond s účinností
od data, kdy se o této skutečnosti Společnost dozvěděla, automaticky vyřazen z obchodování v rámci příslušné strategie a podíl vyřazeného Fondu v této strategii bude proporcionálně
rozdělen mezi ostatní Fondy tak, aby navýšené procentní váhy ostatních Fondů nahradily podíl tohoto Fondu v příslušné strategii.
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