Ceník služeb společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. (se zohledněním pobídek)
Ceník služeb („Ceník“) společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. („Obchodník“), vyhlášený dne 01.01.2020

Poplatek za nákup / prodej podílových listů fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND, ISIN: LI0294389098 („CREIF“)
Poplatky u podílových listů fondu CREIF – jednorázová investice

Poplatky u podílových listů fondu CREIF– pravidelná investice

Nákup

5,00 %

Nákup

4,00 %

Prodej

0,00 %

Prodej

0,00 %

Poplatek za nákup / prodej investičních akcií fondu kvalifikovaných investorů CZECH MEZZANINE FUND SICAV, a. s. („CMF“):
Poplatky u investičních akcií CMF třídy A

Nákup

5,00 %

Prodej

0,00 %

*

* Výstupní poplatky jsou v režii CMF, více ve statutu či ceníku CMF
dostupném na www.codyainvest.cz/cs/nase-fondy

Poplatky za všeobecné úkony bez navázání na specifický produkt:
Název úkonu

Výše odměny

Nákup dluhopisů

ZDARMA

Potvrzení obchodů a výpis o stavu klientského účtu zasílaný poštou

50 Kč

Vedení evidence investičního nástroje

ZDARMA

Ostatní ustanovení:
• Informace o všech poplatcích souvisejících s vybraným investičním produktem jsou k dispozici na internetových stránkách, jejichž adresa je k dispozici v záložce
daného produktu na webových stránkách Obchodníka (www.efekta.cz).
• Poplatek za nákup investičních nástrojů bude strháván z došlé platby.
• U pravidelné investice je přednastaven charakter strhávání poplatku na pravidelný. V případě změny je nutné vyplnit samostatný Ceník pravidelné investice.
Více k jednotlivým typům poplatků ve VOP, souhrn níže:

Typ

Charakteristika

Předem

Z prvních pravidelných investic bude hrazen poplatek až do doby jeho úplného splacení, kdy poměr mezi poplatkem
a investicí je 100:0.

Postupně

Z prvních pravidelných investic bude hrazen poplatek až do doby jeho úplného splacení, kdy poměr mezi poplatkem
a investicí je 70:30.

Pravidelně

Z každé příchozí platby bude hrazen poplatek ve stanovené výši.

• Obchodník obdrží v rámci investic Klienta pobídky od třetích osob ze skupiny Obchodníka. Tyto pobídky snižují výši poplatků u vybraných investic na hodnoty
uvedené v tomto Ceníku a poskytují tak Klientovi hmotnou výhodu. Popis a výše pobídek je uveden v dokumentu „Informace o opatřeních proti střetu zájmů a
pobídkách“ na webových stránkách Obchodníka (www.efekta.cz). Informaci o přesné výši obdržené pobídky Klient obdrží v rámci Výpisu z účtu. Pokud klient
nesouhlasí s poskytnutím pobídky, Obchodník mu poskytne investiční služby zpoplatněné bez zohlednění pobídek.
• S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány Klientovi. Ceny
zahrnují případné DPH.
• Ceny za ostatní, v Ceníku neuvedené služby, se sjednávají individuálně.
• Obchodník si vyhrazuje právo tento Ceník měnit v souladu s uzavřenou komisionářskou smlouvou mezi ním a Klientem.
• Tento Ceník je platný a účinný od data jeho vyhlášení Obchodníkem do odvolání a nahrazuje všechny předchozí Ceníky. Individuálně sjednané sazby nákupu či
prodeje investičního nástroje zůstávají nadále v platnosti v dohodnuté podobě.
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