Ceník služeb FINVOX Finanční Služby s.r.o
Výše maximální přípustné odměny, vyjádřená ve vstupním poplatku,
je stanovena následovně:
Nejvyšší přípustná výše odměny FINVOX Finanční Služby s.r.o. (ze vstupního poplatku) *
Výše vstupního poplatku
Jednorázové a pravidelné investice do akciových fondů

3,5 %

Jednorázové a pravidelné investice do dluhopisových fondů,
fondu fondů a smíšených fondů

2,5 %

Jednorázové a pravidelné investice do fondů peněžního trhu

0,4 %

Na výši vstupního poplatku dle sazebníku má dopad sazebník konkrétní spolupracující instituce.
V případě, že sazebník spolupracující instituce má ve vybrané třídě aktiv nižší poplatek, než
Finvox Finanční Služby s.r.o. je vždy účtován nižší poplatek poskytovatele.
Informace o výjimce z tohoto ceníku je povinen předat poradce klientovi PŘED uzavřením jakékoli
smlouvy nebo předáním investičního pokynu.
*Základem výpočtu odměny je investovaná, v případě předplacených vstupních poplatků cílová částka.

Podíl na vstupním poplatku u Společností,
spolupracujících s FINVOX Finanční Služby s.r.o.
AMUNDI Czech Republic Asset Management, a.s.
AVANT Investiční společnost a.s.
Podle druhu fondu

Podíl na výši
vstupního poplatku/jiný
parametr

100%
90% - 100%

Conseq Investment Management, a.s.

93%

Conseq Funds Investiční společnost, a.s.

93%

Cyrrus a.s. za uzavření rámcových Komisionářských smluv
Cyrrus a.s. za zprostředkování úpisu dluhopisu ThomasLL 7/27
Česká spořitelna, a. s.

100%
4% z investované
částky
98%

Generali Investments a.s.

100%

J&T Banka, a.s.

100%

TESLA investiční společnost, a.s. výhradně produkt Tesla Sporo

1% z invest. částky
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Podíl na manažerském poplatku u Společností, spolupracujících
s FINVOX Finanční Služby s.r.o.
Podíl na manažerském poplatku
AMUNDI Czech Republic Asset
Management, a.s. - z částky fixních
odměn za obhospodařování
AVANT Investiční společnost a.s.
Podle druhu fondu z aktuální hodnoty
investice

40%

0,3% - 1%

Conseq Invest (pouze třída A), Conseq Funds
investiční společnost, QI investiční společnost 20 %
Conseq Investment Management, a.s.
a
Conseq Funds Investiční společnost,
a.s.

Conseq Invest (kromě třídy A) 0 %
C-Quadrat dluhopisové a peněžního trhu 5 %
Ostatní 10 %

Cyrrus a.s. za správu rámcových
Komisionářských smluv

50%

Česká spořitelna, a. s.

0%

Generali Investments a.s.
dle výše ČOJ měsíčně v % p.a.

0,01% - 0,9%

Fondy J&T 40 %
J&T Banka, a.s.
TESLA investiční společnost a.s.

Fondy třetích stran 20 %
0,333% hodnoty podílových listů
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