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Jednorázové a pravidelné
investice
Hodnota v CZK, EUR

AUPP - PRUDENTIAL

AUPP - MULTI-ASSET

AUPP - DYNAMIC

0,70 %

1,40 %

2,70 %

0,50 %

1,20 %

2,40 %

do 250.000 CZK
do 10.000 EUR
od 250.000 CZK včetně
od 10.000 EUR včetně

ZPŮSOB STANOVENÍ NÁKUPNÍHO POPLATKU PRO JEDNORÁZOVÉ INVESTICE:
Nákupní poplatek pro první a následné vydání podílových listů = aktuální investovaná částka x {1- [1/(1 + sazba úplaty)]}
Kde:
aktuální investovaná částka - částka investice uvedená na Pokynu
sazba úplaty - procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v ceníku se použije hodnota aktuální investované částky.
ZPŮSOB STANOVENÍ NÁKUPNÍHO POPLATKU PRO PRAVIDELNÉ INVESTICE:

a) Stanovení nákupního poplatku v případě úhrady Jednorázově:
Nákupní poplatek = celková investovaná částka x {1- [1/(1 + sazba úplaty)]} x (1 – sleva)
Kde:
celková investovaná částka – celková investovaná částka uvedená na Pokynu pravidelného
investování.
sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného
pásma v ceníku se použije hodnota celkové investované částky.
sleva – výše slevy v případě úhrady Jednorázově činí 10%.

b) Stanovení nákupního poplatku v případě úhrady Periodicky:
Nákupní poplatek = výše pravidelné investice x {1- [1/(1 + sazba úplaty)]}
Kde:
výše pravidelné investice – částka pravidelné investice uvedená na Pokynu pravidelného
investování.
sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného
pásma v ceníku se použije výše pravidelné investice.
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PARAMETRY JEDNORÁZOVÉ A PRAVIDELNÉ INVESTICE
Minimální investice
Minimální výše první jednorázové investice je 1200 EUR nebo 30 000 Kč, minimální následná jednorázová investice je 400 EUR nebo 10 000 Kč.
Minimální výše pravidelné investice je 200 EUR nebo 5 000 Kč.
Minimální celková investovaná částka musí být při pravidelném investování 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 pochybností se konstatuje, že Klient nemá nárok na vrácení již zaplaceného nákupního poplatku/části nákupního poplatku, Klient by měl tuto skutečnost
brát v potaz při rozhodování o způsobu úhrady úplaty v případech, kdy je toto relevantní.
Fond Amundi UniCredit Premium Portfolio je obhospodařován manažerskou společností Amundi Luxembourg S.A., se sídlem 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, a je
nabízen v České republice. Fond Amundi UniCredit Premium Portfolio je k dispozici pouze prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen "Banka").
Emitent tohoto investičního nástroje je hlavní obchodní partner Banky. Z tohoto důvodu hrozí u obchodu s tímto investičním nástrojem střet zájmů.
V souvislosti s distribucí tohoto investičního nástroje pobírá Banka na základě distribuční smlouvy investiční pobídku ve výši maximálně 60% poplatku za obhospodařování.
Detail této investiční pobídky je k dispozici na vyžádání.
Obecná ustanovení
Tento Ceník nákupních poplatků investic do podílových fondů Amundi UniCredit Premium Portfolio (AUPP) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Ceník“), je Ceníkem poplatků
za nákup, výměnu a zpětný odkup podílových listů, na který odkazuje příslušné ustanovení Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(dále jen „Sazebník“).
Ceník je tak nedílnou součástí příslušné Rámcové smlouvy o obchodování s cennými papíry uzavřené mezi klientem a Bankou a je jím upravena zejména výše poplatků, které je klient povinen
hradit v souvislosti s pokynem podaným na základě Rámcové smlouvy o obchodování s cennými papíry.
Změna a úprava Ceníku
Banka je oprávněna Ceník v průběhu trvání smluvního vztahu klienta a Banky měnit a upravovat. Informace týkající se změny nebo úpravy Ceníku budou klientovi poskytovány prostřednictvím
webových stránek Banky. Upozornění na změnu nebo úpravu v Ceníku poskytuje Banka zpravidla jako součást výpisu z majetkového účtu cenných papírů.
Pro postup při změně Ceníku, včetně možnosti klienta při nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvní vztah vypovědět, platí obdobně ust. 3 Obecných obchodních podmínek.
Za změnu Ceníku se nepovažuje úprava Ceníku, která nemění výši poplatku nebo způsob výpočtu poplatku, a to včetně příslušných pásem s objemy, či nemění povinnosti klienta vůči Bance a vice
versa. Upozornění na úpravu v Ceníku je Banka oprávněna klientovi zaslat i následně po nabytí účinnosti takové úpravy.
Další ustanovení
Pokud není stanoveno jinak, použijí se na skutečnosti neupravené Ceníkem ustanovení příslušného Sazebníku, případně ustanovení Ceníku podfondů Amundi UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
Ceník může být přeložen do jiných jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, je pro výklad příslušných ustanovení rozhodující verze v českém jazyce.
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