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Výše vstupních poplatků (úplata)
EXPRES

STANDARD

Od 30 000 CZK
do 1 200 000 CZK

Nad 1 200 000 CZK
(max 5 400 000 CZK)

Linie 5–10

3,60 %

3,15 %

4,0 %

3,5 %

4,5 %

Linie 4

3,15 %

3,15 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

Linie 3

2,52 %

2,52 %

2,8 %

2,8 %

2,8 %

Linie 2

1,62 %

1,62 %

1,8 %

1,8 %

1,8 %

Linie 1

0,72 %

0,72 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

Výše investice

Od 30 000 CZK
do 1 200 000 CZK

PRŮBĚŽNĚ

Nad 1 200 000 CZK
(max 5 400 000 CZK)

Bez omezení částky

Minimální investice
Jednorázové investice
První jednorázová investice

30 000 CZK

Následná jednorázová investice

10 000 CZK

Pravidelné investice
Minimální výše pravidelné investice

500 CZK

Minimální doba investičního horizontu

5 let

Minimální výše zpětného odkupu
Minimální výše zpětného odkupu

3 000 CZK

Bankovní spojení
Bankovní spojení pro investici do programu Amundi Rentier 3S
Číslo účtu

2120710073/2700

Variabilní symbol

Číslo smlouvy

Poplatek za administraci
Aktuální výše měsíčního Poplatku za administraci
Maximální možná výše poplatku
Způsob stanovení výše úplaty za poskytování investičních doporučení a za přijímání
a předávání pokynů:
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 ve Smlouvě.
sazba úplaty – výše poplatku dle výše uvedené tabulky.
V případě, že k úhradě celé úplaty má dojít „EXPRES“, je Klient povinen uhradit
v rámci jedné platby jak celou výši úplaty, tak i první částky pravidelné investice.

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 ve Smlouvě.
sazba úplaty – výše poplatku dle výše uvedené tabulky.
V případě, že k úhradě celé úplaty Společnosti má dojít „STANDARD“, je úplata
hrazena z prvních pravidelně investovaných částek tak, že 60 % investované částky
bude použito k úhradě úplaty, kdy 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 Smlouvy.
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.

0%
0,5 % p.a.
V případě, že úplata Společnosti má být hrazena „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 Smlouvy v den, ke kterému bude přijat vklad do Portfolia.
V případě, že investicemi bude překročena celková investovaná částka uvedená ve
Smlouvě, resp. v posledním dodatku ke Smlouvě nebo že bude investováno nad
rámec omezení stanovených pro úhradu úplaty „EXPRES“ a „STANDARD“, hradí Klient
poplatek, úhradou „PRŮBĚŽNĚ“ stanovenou podle Ceníku účinného v den uzavření
Smlouvy dle čl. 2.1 Podmínek.
Nebude-li způsob úhrady úplaty zvolen či budou zvoleny zároveň dva či tři způsoby
úhrady úplaty, platí, že k úhradě celé úplaty Společnosti dojde „STANDARD“.
V případě, že Klient bude v rámci programu investovat více než 35 let (počítáno od
data uzavření Smlouvy) a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty „EXPRES“ nebo
„STANDARD“, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající
časovému úseku 35 let.
V případě, že Klient bude v rámci programu investovat i v roce, který následuje po roce,
kdy dosáhne 70 let věku (počítáno od data uzavření Smlouvy), 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.
V případě úhrady úplaty „EXPRES“ nebo „STANDARD“ se výše úplaty stanoví z celkové
investované částky uvedené ve Smlouvě, resp. dodatku ke Smlouvě. Maximální
celková investovaná částka, pro kterou lze zvolit způsob úhrady úplaty „EXPRES“ nebo
„STANDARD“, je stanovena na 5 400 000 Kč.

Minimální výše Zpětného odkupu činí 3 000 Kč. Pokud by hodnota Portfolia po
realizaci výběru poklesla pod hodnotu 3 000 Kč, Společnost provede výběr tak, aby
byl proveden odkup celého Portfolia vlastněného Klientem podle Smlouvy a Podmínek.
Klient hradí Společnosti poplatek za provádění činností podle Podmínek za využívání
účtů Společnosti (dále jen „Poplatek za administraci“). V případě, že došlo k předání
pokynu 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 vedeného pro Klienta v samostatné evidenci investičních nástrojů
vedené Společností Podíly v rámci PROGRAMU. Klient souhlasí s tím, aby k úhradě
splatného Poplatku za administraci byly využity peněžní prostředky z pokynu k vydání,
který bude následovat bezprostředně po splatnosti Poplatku za administraci. Pokud
Klient žádný další pokyn k vydání nepodá, bude splatný Poplatek za administraci
uhrazen z peněžních prostředků získaných zpětným odkupem Podílů z PROGRAMU
provedeným následně Klientem. V případě, že k úhradě Poplatku za administraci
nedojde výše vymezeným způsobem, je Společnost oprávněna za účelem uspokojení
své pohledávky plynoucí z neuhrazeného Poplatku za administraci prodat příslušné
množství Podílů v držení Klienta v rámci PROGRAMU podle jejího uvážení, k čemuž

Klient tímto uděluje Společnosti pokyn. Aktuální výše Poplatku za administraci je
uvedena v Ceníku výše. Klient bere na vědomí, že ani Společnost ani poradce nejsou
oprávnění přijímat peněžní prostředky v hotovosti ani převodem na jiný účet než
stanovuje Ceník a Podmínky.
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.
Sazby uvedené v tomto Ceníku představují maximální možnou výši úplaty za
poskytování investičních doporučení a za přijímání a předávání pokynů týkajících
se produktu Amundi RENTIER 3S. 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 týkajícího se produktu Amundi RENTIER 3S podle Podmínek, po nabytí
platnosti nového Ceníku.

Obecné váhy pro jednotlivé linie
Linie

Mena

Fond

Mena fondu

ISIN

Kod fondu

Neutralni

Linie 1

CZK

Amundi CR – Sporokonto

CZK

CZ0008475407

002

100,00 %

Linie 2

CZK

Amundi CR – Sporokonto

CZK

CZ0008475407

002

50,00 %

Linie 2

CZK

Amundi Fund Solutions – Conservative

CZK

LU1121647744

1290

40,00 %

Linie 2

CZK

Amundi CR – obligační plus

CZK

CZ0008473329

012

10,00 %

Linie 3

CZK

Amundi Fund Solutions – Conservative

CZK

LU1121647744

1290

80,00 %

Linie 3

CZK

Amundi CR – obligační plus

CZK

CZ0008473329

012

20,00 %

Linie 4

CZK

Amundi Fund Solutions – Conservative

CZK

LU1121647744

1290

87,00 %

Linie 4

CZK

Amundi CR All-Star Selection

CZK

CZ0008474517

015

13,00 %

Linie 5

CZK

Amundi Fund Solutions – Conservative

CZK

LU1121647744

1290

67,00 %

Linie 5

CZK

Amundi CR All-Star Selection

CZK

CZ0008474517

015

33,00 %

Linie 6

CZK

Amundi Fund Solutions – Conservative

CZK

LU1121647744

1290

53,00 %

Linie 6

CZK

Amundi CR All-Star Selection

CZK

CZ0008474517

015

47,00 %

Linie 7

CZK

Amundi Fund Solutions – Conservative

CZK

LU1121647744

1290

40,00 %

Linie 7

CZK

Amundi CR All-Star Selection

CZK

CZ0008474517

015

60,00 %

Linie 8

CZK

Amundi Fund Solutions – Conservative

CZK

LU1121647744

1290

27,00 %

Linie 8

CZK

Amundi CR All-Star Selection

CZK

CZ0008474517

015

73,00 %

Linie 9

CZK

Amundi Fund Solutions – Conservative

CZK

LU1121647744

1290

13,00 %

Linie 9

CZK

Amundi CR All-Star Selection

CZK

CZ0008474517

015

87,00 %

Linie 10

CZK

Amundi CR All-Star Selection

CZK

CZ0008474517

015

100,00 %
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