PRODUKTOVÝ LIST
PROGRAM DUET PLUS
POPIS PRODUKTU
• Kombinace tříměsíčního termínovaného vkladu s nadstandardní úrokovou sazbou
a jednorázové investice do vybraných podílových fondů Amundi

KOMU JE PRODUKT URČENÝ?
• Klientům, kteří hledají příležitost získání atraktivního výnosu z investice, avšak očekávají alespoň
na části svých prostředků garantovaný výnos z termínovaného vkladu v kratším horizontu
• Klientům, kteří chtějí větší sumu prostředků postupně zainvestovat (rozložit investici v čase), přičemž
mají zájem, aby jim i prostředky, které zatím „jen čekají“ na zainvestování, přinášely zajímavý výnos

JAKÉ JSOU PARAMETRY PRODUKTU PRO KLIENTA?
• Jistota nadstandardního výnosu 2 % p. a. na termínovaném vkladu na 3 měsíce v CZK nebo EUR
• Peníze jednorázově investované do podílových fondů mohou být rychle k dispozici
• Široká nabídka podílových fondů s různou investiční strategií v CZK, EUR či USD

NASTAVENÍ PRODUKTU
• Celková částka je rozdělena v rámci Programu DUET PLUS ve stejném poměru (1:1) mezi jednorázový
termínovaný vklad v CZK nebo v EUR na 3 měsíce a jednorázovou investici do vybraných podílových
fondů Amundi
• Minimální výše prostředků: 60 000 CZK
• Měna termínovaného vkladu: CZK nebo EUR
• Měna investic do podílových fondů: CZK, EUR nebo USD
• Možnost libovolně rozložit prostředky v rámci investiční části (= více jednorázových investic)
• Možnost kdykoli požádat o zpětný odkup podílových listů fondů
• Výnosy z prodeje podílových listů jsou v případě fyzických osob při držení podílových listů delším než
3 roky (v případě podílových listů nakoupených po 1. 1. 2014) osvobozeny od daně z příjmu

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ?
• Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18 let, fyzická osoba podnikající nebo právnická
osoba
• Prokázání totožnosti
• Podstoupení informační povinnosti dle směrnice o trzích s finančními nástroji (MiFID II)
• Uzavření příslušné smluvní dokumentace

JAKÉ DOKLADY JE POTŘEBA DOLOŽIT?
• Platný průkaz totožnosti, resp. v případě právnických osob výpis z obchodního nebo jiného zákonem
určeného rejstříku, ne starší 3 měsíců ode dne podpisu příslušné smluvní dokumentace

POPLATKY ZA PRODUKT
• Založení a vedení tříměsíčního termínovaného vkladu zdarma
• Ostatní poplatky v souladu se Sazebníkem UniCredit Bank, a s Ceníkem podfondů Amundi Funds II,
Amundi Fund Solutions a Amundi S.F.

KDE LZE PRODUKT ZÍSKAT?
• Na všech pobočkách UniCredit Bank

Upozornění na rizika:
Tento dokument má pouze informativní povahu, nepředstavuje prospekt ani statut, nabídku, osobní investiční poradenství ani
investiční doporučení zohledňující individuální situaci investora.
Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost ani jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou
v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů
takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný
výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Investor dále nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Investiční nástroje
denominované v cizích měnách jsou také vystaveny výkyvům vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak
pozitivní, tak i negativní vliv zejména na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Investiční možnosti uvedené
v tomto dokumentu nemusí odpovídat identifikovanému cílovému trhu investora. Další informace o rizicích jsou dostupné
v materiálu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Doporučujeme investorům seznámit se před investováním do investičních nástrojů se statutem fondů, resp. prospektem,
a s právními aspekty investování do investičních nástrojů.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

