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Program pravidelného investování – Investiční profily
PROFILY

Fond

Defenzivní

Progresivní

AXA CZK Konto

40 %

15 %

AXA CEE Dluhopisový fond

30 %

20 %

AXA CEE Akciový fond

Akciový1)

15 %

AXA Realitní fond
AXA Selection Global Equity

10 %

AXA Selection Emerging Equity
AXA Selection Opportunities

20 %

Minimální délka
programu: 5 let
25 %
10 %

10 %

15 %

30 %

35 %

10 %

25 %

15 %

25 %

10 %

20 %

AXA Small Cap Portfolio
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Růstový

Minimální výše
investice
a odkupu: 500 Kč

20 %

Přehled výše poplatků

Způsob úhrady Postupně

do 100 000 Kč

do 500 000 Kč

do 999 999 Kč

1 mil. a více

Defenzivní

2,50 %

2,00 %

1,50 %

1,00 %

Postupný poplatek je
až do svého úplného
splacení strháván z
každé přijaté částky
ve výši:

Progresivní

3,50 %

3,00 %

2,50 %

2,00 %

40 % Defenzivní profil

Akciový1)

4,50 %

4,00 %

3,50 %

3,00 %

Růstový

4,50 %

4,00 %

3,50 %

3,00 %

SJEDNANÁ CÍLOVÁ SUMA
Profil

50 % Progresivní profil
60 % Růstový profil
60 % Akciový1) profil

Způsob úhrady Jednorázově
SJEDNANÁ CÍLOVÁ SUMA
Profil

do 100 000 Kč

do 500 000 Kč

do 999 999 Kč

1 mil. a více

Defenzivní

2,25 %

1,80 %

1,35 %

0,90 %

Progresivní

3,15 %

2,70 %

2,25 %

1,80 %

Akciový

4,05 %

3,60 %

3,15 %

2,70 %

4,05 %

3,60 %

3,15 %

2,70 %

1)

Růstový

Poplatek uhrazený
Jednorázově je
zvýhodněn slevou 10 %
ze sazeb Postupně
placeného poplatku.
Konkrétní sazby
po slevě jsou uvedeny
v tabulce.

Poplatek hrazený Průběžně
Profil

Vstupní poplatek z každé přijaté investice

Defenzivní

2,50 %

Progresivní

4,00 %

Akciový

5,00 %

1)

Růstový
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Poplatek hrazený
Průběžně je strhávaný
po celou dobu
investování, a to
z každé přijaté
investice.

5,00 %

Poplatek za změnu Investičního profilu

AXA investiční společnost a.s. (dále „Společnost“) je oprávněna účtovat si za změnu Investičního profilu následující
poplatek. Poplatek je účtován ze zůstatku cílové sumy (tj. sjednaná cílová suma mínus výše dosavadní investice).
▪ Změna z Defenzivního profilu na Progresivní: 1 %
▪ Změna z Defenzivního profilu na Akciový1 nebo Růstový: 2 %
▪ Změna z Progresivního profilu na Akciový1 nebo Růstový: 1 %
Ostatní změny Investičního profilu jsou prováděny bezplatně.
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Poplatek za navýšení cílové sumy

Společnost je oprávněna účtovat si za navýšení cílové sumy poplatek podle aktuálního sazebníku, přičemž pro
účely stanovení sazby poplatku je za Sjednanou cílovou sumu považována cílová suma po navýšení a poplatek je
hrazen z rozdílu mezi původní Sjednanou cílovou sumou a Sjednanou cílovou sumou po navýšení.
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Poplatek za překročení cílové sumy

Společnost je oprávněna účtovat si poplatek z každé přijaté částky nad rámec Sjednané cílové sumy, a to ve výši
původně sjednaného poplatku. V takovém případě již ovšem není uplatňována dodatečná sleva 10 %, pokud byla
sjednána forma úhrady poplatku Jednorázově.
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Další ustanovení

Úplata za obhospodařování podílových fondů zařazených v jednotlivých Investičních profilech je uvedená
v Sazebníku poplatků AXA investiční společnost a.s., který je k dispozici na www.axainvestice.cz
Při předčasném ukončení smlouvy nemá klient nárok na vrácení již uhrazeného poplatku.
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Agresivní profil byl ke dni 1. 11. 2018 přejmenován na Akciový profil, tato změna nemá žádný vliv na složení profilu.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní a není zaručena návratnost
původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Tento sazebník doplňuje smluvní ujednání a nahrazuje
předchozí verzi sazebníku. Jeho účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před investováním do investičního
programu či jednotlivých fondů se důkladně seznamte se statuty jednotlivých fondů, které jsou k dispozici na internetových stránkách
www.axainvestice.cz.

AXA investiční společnost a.s., Lazarská13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika
AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 225 021 200, e-mail: info@axa.cz, www.axa.cz
IČ: 64 57 90 18, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462

