Sazebník poplatků Tempo
platný od 15. 8. 2013
Investiční profil
Fond

Profily
Defenzivní

Progresivní

Agresivní

AXA CZK Konto
AXA CEE Dluhopisový fond
AXA CEE Akciový fond
AXA Realitní fond
AXA Selection Global Equity
AXA Selection Emerging Equity

40 %
30 %

15 %
20 %
15 %

10 %

15 %
10 %

25 %
10 %
30 %
25 %

AXA Selection Opportunities

20 %

25 %

10 %

Minimální výše pravidelné měsíční platby:
500 Kč

Vstupní poplatky
 Defenzivní
 Progresivní
 Agresivní

2,50 % z cílové částky
4,00 % z cílové částky
5,00 % z cílové částky

Základné slevy na poplatcích
Investiční
horizont

Výška měsíční investice v Kč
do 2999

do 5999

do 8999

do 11 999

12 000 a více

5 let

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

10 let

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

15 let

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

20 let

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

25 let

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

Postupné splácení poplatku
Pokud klient splácí poplatek postupně, je poplatek až do jeho úplného splacení
strháván z každé došlé investice v závislosti na zvoleném profilu ve výši:
 40 % - defenzivní profil
 50 % - progresivní profil
 60 % - agresivní profil

Bonus za jednorázovou platbu poplatku
Pokud klient uhradí poplatek společně
s první investicí, je poskytnuta další sleva
ve výši 10,00 % ze vstupního poplatku
uvedeném v bodě Vstupní poplatky.

Poplatek za správu majetku
Poplatek za správu majetku v podílových
fondech je uvedený v Sazebníku poplatků
AXA investiční společnost a.s., který je
k dispozici na www.axa.cz

Sleva při změně cílové sumy
Pokud podílník navýší částku cílové sumy, je mu poskytnuta další sleva ze vstupního poplatku v závislosti na celkové částce
požadovaného navýšení cílové sumy.
 Sleva za každých 60 000 Kč
 Maximální celková sleva

plus 1 % ke Slevě ze základního poplatku sjednaného v Rámcové smlouvě Tempo
nebo z Celkové slevy sjednané v jejím posledním dodatku
50 % ze vstupního poplatku uvedeného v bodě Vstupní poplatky

Při všech obchodech s podílovými listy nabytými na základě Rámcové smlouvy Tempo uplatní Společnost vůči podílníkům
jen takové poplatky a srážky, které jsou uvedené v tomto Sazebníku poplatku Tempo a statutech Fondů.
V Praze dne 15. 8. 2013

Mgr. Hani Himmat
předseda představenstva

Ing. Ľubor Vrlák
člen představenstva

Investice do podílových fondů v sebe obsahují riziko kolísaní aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní. Minulá výkonnost fondů nezaručuje výkonnost
budoucí. Tento materiál má výlučně informativní charakter a jeho účelem není nahradit statut anebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před investováním do
jednotlivých fondů se důkladně seznamte se statutami jednotlivých fondů.
AXA investiční společnost a.s., Lazarská 13/8, 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

