myNEXT

CENÍK

PLATNÝ OD 1. 11. 2017

Platný od 1. listopadu 2017
pro Program pravidelného investování myNEXT

I.

Úplata za poskytování investičních služeb Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.: 0 %

II. Nákupní poplatky, resp. přirážky ke kupní ceně, a výstupní poplatky stanovené v souladu s příslušnými statuty a prospekty Fondů 1)
Číslo Fondu
/podfondu

Název Fondu/podfondu

Poplatek
(Průběžně)

CZK
třída

EUR
třída

1330

2330

myNEXT BOND

1310

2310

myNEXT MULTI-ASSET

1%

1320

2320

myNEXT EQUITY

2%

0,4 %

Sleva ze sazby úplaty v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ (dále jen „Sleva“)

10 %

III. Způsob stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně:

Identifikace investice

Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, pro Program pravidelného
investování myNEXT:

Převod v CZK
V případě investice do programu pravidelného investování myNEXT je variabilním
symbolem číslo smlouvy a specifickým symbolem je číslo programu pravidelného
investování myNEXT.

a) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, v případě úhrady
Předem „EXPRES“:
Nákupní poplatek, resp. přirážka ke kupní ceně = celková investovaná částka x (sazba
úplaty x (1 – Sleva))

Převod v EUR
Do účelu platby uveďte číslo Programu pravidelného investování myNEXT – číslo smlouvy
v tomto tvaru 23301-1234567890.

Kde:
celková investovaná částka – částka uvedená na formuláři myNEXT
sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše
Sleva – výše slevy v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“

Čísla účtů:
pro převod v CZK na CZK účet č. 101 865 6037/2700
IBAN: CZ9327000000001018656037

V případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ se výše úplaty stanoví z celkové investované
částky uvedené ve Smlouvě.
b) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, v případě úhrady
Průběžně:
Nákupní poplatek, resp. přirážka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x sazba úplaty
Kde:
aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet
sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše
c) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, v případě překročení
dohodnuté investované částky
V případě, že k úhradě celé úplaty má dojít Předem „EXPRES“, je Klient povinen uhradit na
účet Společnosti v rámci jedné platby jak celou výši úplaty (po jejím snížení o slevu), tak
i první částky pravidelné investice. V případě, že Klient poukáže celou výši úplaty a první
částky pravidelné investice na účet Společnosti v rámci jedné platby, náleží Klientovi sleva
z vypočtené úplaty ve výši stanovené v Ceníku.
V případě, že investicemi bude u Programu pravidelného investování myNEXT překročena
celková investovaná částka uvedená ve Smlouvě, resp. v posledním dodatku ke Smlouvě,
nebo že bude investováno nad rámec omezení stanovených pro úhradu úplaty Předem
„EXPRES“, hradí Klient nákupní poplatek, resp. přirážku ke kupní ceně, úhradou Průběžně
stanovenou podle Ceníku účinného v den uzavření Smlouvy dle čl. 2.1 Podmínek.

1)

pro převod v EUR na EUR účet č. 101 865 6045/2700
IBAN: CZ7127000000001018656045

Minimální investice
Program pravidelného investování myNEXT
Minimální výše investice do každého Programu pravidelného investování myNEXT je
200 EUR nebo 5 000 Kč. Minimální celková investovaná částka musí být při investici
do každého Programu pravidelného investování myNEXT 7 200 EUR nebo 180 000 Kč.
Minimální výše pro odkup je stanovena na 100 EUR / 3 000 CZK nebo všechny podílové
listy.

Výstupní poplatky
Poplatky za zpětný odkup nejsou účtovány.
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 Podmínek, Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz při
rozhodování o způsobu úhrady úplaty v případech, kdy je toto relevantní.
Společnost je oprávněna Ceník měnit s tím, že aktuální znění Ceníku je k dispozici v sídle
Společnosti a na www.pioneerinvestments.cz. Klient vyslovuje souhlas se změnou
Ceníku předáním prvního pokynu týkajícího se produktu Amundi podle Podmínek po nabytí
platnosti nového Ceníku Klientem Společnosti.

V případě lucemburských fondů myNEXT se v souladu s prospektem a manažerskými pravidly fondů a Podmínkami pro ČR jedná o nákupní poplatek.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., zapsaná 31.7.1998 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, IČ 25684558, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00, Praha 4,
Česká republika, tel.: +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: info@pioneer.cz, internet: www.pioneerinvestments.cz.
Pioneer investiční společnost, a. s., zapsaná 8.3.1995 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049, IČ 63078295, Želetavská 1525/1, 140 00, Praha 4, Česká republika, která
je investiční společností ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, svěřila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním, mj. informování klientů
o pokynech, společnosti Pioneer Asset Management, a. s.
Manažerská společnost fondů Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer S.F. je společnost Pioneer Asset Management S.A., se sídlem 8-10 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Všechny společnosti patří do skupiny Amundi.
94_CZ_2017_11_01_Cenik_myNEXT

