Sadzobník poplatkov Tempo
platný od 15. 8. 2013
Investičný profil
Fond

Profily
Defenzívny

Progresívny

Agresívny

AXA EUR 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 %

Minimálna výška pravidelnej mesačnej
platby: 25 €

Vstupné poplatky
 Defenzívny
 Progresívny
 Agresívny

2,50 % z cieľovej sumy
4,00 % z cieľovej sumy
5,00 % z cieľovej sumy

Základné zľavy na poplatkoch
Investičný
horizont

Výška mesačnej investície v EUR
do 99 ,99€ do 199,99 € do 299,99 €

do 399,99 € 400 € a viac

5 rokov

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

10 rokov

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

15 rokov

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

20 rokov

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

25 rokov

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

Postupné splácanie poplatku
Ak podielnik spláca poplatok postupne, je poplatok až do jeho úplného splatenia
strhávaný z každej došlej investície v závislosti od zvoleného investičného profilu
vo výške:
 40 % - defenzívny profil
 50 % - progresívny profil
 60 % - agresívny profil

Bonus za jednorazovú platbu poplatku
Ak podielnik uhradí poplatok spolu s prvou
investíciou, je poskytnutá zľava vo výške
10 % zo vstupného poplatku uvedenom
v bode Vstupné poplatky.

Poplatok za správu majetku
v podielových fondoch je uvedený
v Sadzobníku poplatkov AXA investiční
společnost a.s., organizačná zložka
Slovenskom, ktorý je k dispozícii na
www.axa.sk

Zľava pri zmene cieľovej sumy
Ak podielnik navýši sumu cieľovej sumy, je mu poskytnutá ďalšia zľava zo vstupného poplatku v závislosti na celkovej sume
požadovaného navýšenia cieľovej sumy.
 Zľava za každých 2 000 €
 Maximálna celková zľava

plus 1 % ku zľave zo základného poplatku dohodnutého v Rámcovej
zmluve Tempo , alebo z Celkovej zľavy dohodnutej v jej poslednom
akceptovanom dodatku spoločnosťou
50 % zo vstupného poplatku uvedeného v bode Vstupné poplatky

Pri všetkých obchodoch s podielovými listami nadobudnutých na základe Rámcovej zmluvy Tempo uplatní spoločnosť voči
podielnikom len také poplatky a zrážky, ktoré sú uvedené v tomto Sadzobníku poplatkov Tempo a štatútoch fondov.
V Bratislave dňa 15. 8. 2013

Ing. Ľubor Vrlák,
vedúci organizačnej zložky
Investície do podielových fondov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosu z nej. Minulá výkonnosť nezaručuje výkonnosť
budúcu. Tento materiál má výlučne informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie. Pred investovaním
do jednotlivých fondov sa dôkladne zoznámte so štatútmi jednotlivých fondov.
Korešpondenčná adresa: AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, Kolárska 6, 812 59 Bratislava, Slovenská republika
Sídlo spoločnosti: AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, Kolárska 6, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
AXA linka: +421 2 2929 2929, Fax: +421 2 5949 1112, E-mail: info@axa.sk, www.axa.sk
IČO: 36 770 540, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1475/B

