Platforma

Moře světových fondů
na jedné lodi

Platforma

Zaostřeno na TOP fondy
světových správců

Co je Platforma?
Komfortní fondová platform
a pro klienty i obchodní pa
rtnery,
díky níž na základě jediné
smlouvy můžete jednoduš
e nakoupit
téměř tři stovky fondů pres
tižních světových správců.

Široký výběr fondů
Do Platformy pro Vás vybíráme fondy od renomovaných společností, z nichž mnohé patří mezi největší
investiční správce na světě. Vedle českých a zahraničních fondů skupiny Amundi se jedná například
o fondy společností NN Investment Management, BNP Paribas, Franklin Templeton.
Nabídka zahrnuje jak tradiční typy fondů (včetně fondů nabízejících pravidelnou výplatu dividendy),
tak i tzv. fondy alternativní.

Jednorázově či pravidelně?

S Platformou bez problému zvládnete obojí...

Rozhodněte se sami, jakou formou budete investovat:
Minimální (první) jednorázová investice do fondů všech správců:
30 000 Kč/ 1 200 EUR/ 1 800 USD (následná 10 000 Kč/ 400 EUR/ 600 USD).
Minimální (první) jednorázová investice do dividendových fondů Amundi:
pro EUR třídu 3 500 EUR, pro USD třídu 3 500 USD a pro CZK třídu 100 000 Kč
(následná 10 000 Kč/ 400 EUR/ 600 USD)
Minimální pravidelná investice do fondů Amundi prostřednictvím Programu
pravidelného investování RYTMUS Platforma:
již od 500 Kč/ 25 EUR/ 25 USD.

Jak na to?
Začněte investovat už dnes, je to jednoduché…

Pro zahájení investování stačí vyplnit formulář PLATFORMA, pomocí nějž uzavřete Smlouvu
se společností Amundi. O nic víc se starat nemusíte.

Profesionální reporting na dosah ruky

Investice je jen začátek. Samozřejmostí je profesionální následný servis v podobě podrobného
transparentního reportingu a možnosti monitorovat své investice pomocí webové aplikace
www.mypioneer.cz, která funguje i na chytrých telefonech a tabletech.

Upozornění:
TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, NABÍDKU, INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ ANI JINOU INVESTIČNÍ SLUŽBU, A NEPŘEDSTAVUJE ANI
NENAHRAZUJE PROSPEKT NEBO STATUT
Uvedené informace nepředstavují nabídku podle § 1732, ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku, poradenství, investiční
doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností
v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace
o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto
informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt. Upozorňujeme, že zdanění závisí vždy na
osobních poměrech zákazníka a může se měnit.
Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu
rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem
z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů
měnového kurzu. Zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými
důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. V případě zájmu o poskytnutí služby investičního poradenství či doporučení nebo pro
poradenství v otázkách daňových a právních se obraťte na profesionálního poradce.
Společnost ACRAM ani její mateřská společnost Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku
použití informací uvedených v tomto materiálu. Na tento dokument jako takový by nemělo být spoléháno a neměl by sloužit namísto nezávislého
úsudku a uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na
základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány
nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci
společnosti ACRAM nebo Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály
nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití
jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení
nebo použití zakazovaly.
Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích a další informace o podmínkách investování jsou zveřejněny v českém
jazyce, případně v anglickém jazyce, ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů, v aktuálním znění obchodních
podmínek, Informací pro zákazníky a v ceníku příslušného pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte
s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny
informace jsou zveřejněny na www.pioneer.cz nebo www.amundi.cz, a můžete je zdarma získat v sídle společnosti ACRAM či na bezplatné lince
Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz.
Tento dokument je vlastnictvím společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnosti skupiny Amundi (nebo jen „ACRAM“).
Datum uveřejnění: 1. 11. 2017.
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