
Sazebník ke smlouvě o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů 
PRIVATE INVEST (Saz-ONPP-1810)

A  STANDARDNÍ SAZBY VSTUPNÍCH POPLATKŮ

C  POPLATKY ZA OBSTARÁNÍ PRODEJE

Hrubá částka Jednorázového pokynu 
nebo Trvalého pokynu s nepředplaceným 

vstupním poplatkem

Konzervativní strategie / 
Konzervativní strategie PROFI

Příjmová strategie / 
Příjmová strategie PROFI

Vyvážená strategie / 
Vyvážená strategie PROFI

Růstová strategie / 
Růstová strategie PROFI

Dynamická strategie / 
Dynamická strategie PROFI

do 350 000 Kč 2,50 % 3,25 % 4,00 % 4,50 % 5,00 %

350 000 až 999 999 Kč 2,05 % 2,70 % 3,35 % 3,70 % 4,10 %

1 000 000 Kč a více 1,55 % 2,05 % 2,55 % 2,80 % 3,10 %

D  OSTATNÍ POPLATKY

E MINIMÁLNÍ OBJEMY POKYNŮ A MINIMÁLNÍ DOBA TRVÁNÍ TRVALÉHO POKYNU

B ZVÝHODNĚNÉ SAZBY PŘEDPLACENÝCH VSTUPNÍCH POPLATKŮ

*) U strategií obchodování s označením PROFI musí minimální objem prvého Jednorázového pokynu k nákupu nebo Dílčího pokynu TP být v takové výši, aby objem prvé investice podle tohoto 
pokynu (po odečtení příslušných poplatků příp. náhrad Nákladů) v součtu s objemem splacených investic téhož investora do cenných papírů vydaných fondy kvalifikovaných investorů, jejichž 
obhospodařovatelem a administrátorem je Conseq Funds investiční společnost, a.s., dosáhl nejméně:

a) částky 1 000 000 Kč pro ty investory, u nichž administrátor fondů nebo jím pověřená osoba na základě provedeného testu vhodnosti písemně potvrdí, že se důvodně domnívá, že investice
 odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investora nebo 

b) ekvivalent částky 125 000 EUR.

Bez ohledu na strategii obchodování činí minimální doba trvání trvalého pokynu 2 roky a minimální požadovaný zůstatek Investičních nástrojů na Investičním účtu po 2 letech trvání Trvalého pokynu 
1 000 000 Kč.

Jednorázový pokyn k prodeji   0,00 Kč

Trvalý pokyn k prodeji   0,00 Kč

Plánovaná doba trvání Trvalého pokynu 
(počet let)

Konzervativní strategie / 
Konzervativní strategie PROFI

Příjmová strategie / 
Příjmová strategie PROFI

Vyvážená strategie / 
Vyvážená strategie PROFI

Růstová strategie / 
Růstová strategie PROFI

Dynamická strategie / 
Dynamická strategie PROFI

2 až 9 2,05 % 2,70 % 3,30 % 3,70 % 4,10 %

10 až 19 1,80 % 2,35 % 2,90 % 3,25 % 3,60 %

20 a více 1,55 % 2,00 % 2,45 % 2,75 % 3,10 %

Potvrzení obchodů a výpis o stavu Investičního účtu odeslané s využitím prostředků komunikace na dálku     0,00 Kč

Potvrzení obchodů a výpis o stavu Investičního účtu odeslané s využitím poskytovatele poštovních služeb   15,00 Kč

Administrativní poplatek za zpracování Trvalého pokynu     0,00 Kč

Strategie obchodování Minimální objem prvního Jednorázového pokynu k nákupu Minimální objem následného Jednorázového pokynu k nákupu / Dílčího pokynu TP k nákupu

konzervativní 
příjmová 
vyvážená
růstová 
dynamická 

1 000 000 Kč 50 000 Kč pro Pokyny k nákupu vydané od 1. 6. 2015 (včetně)

konzervativní PROFI 
příjmová PROFI 
vyvážená PROFI 
růstová PROFI
dynamická PROFI *)

1 000 000 Kč
nebo

ekvivalent 125 000 EUR
30 000 Kč pro Pokyny k nákupu vydané před 1. 6. 2015 (včetně)

Předplacený vstupní poplatek je nevratný. Nevyužití Cílové částky (předčasným ukončením Smlouvy či neuhrazením sjednaných vkladů) může mít za následek, že varianta předplaceného poplatku 
může být vzhledem ke skutečně uhrazeným vkladům relativně nákladnější. Předplacený vstupní poplatek lze předplatit z Cílové částky odpovídající součtu pravidelných vkladů po dobu max. 35 let, 
nejdéle však do 70 let věku Klienta.

S poskytnutím Investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány Klientovi.

VSTUPNÍ POPLATKY

V případě nesouladu Sazebníku se sazbami vstupních poplatků definovanými Prospekty Fondů se použijí sazby dle Sazebníku.


