Informácie o rizikovosti a nákladovosti investičného produktu
V tomto dokumente nájde investor informácie týkajúce sa rizika a výnosu investičného produktu a ďalej súhrnný odhad nákladov a poplatkov súvisiacich so
správou produktu a so zriadením a ukončením investície. Štruktúra uverejnených informácií vychádza zo smernice o trhoch a finančných nástrojoch (MIFID
II).
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Hodnotenie rizika a výnosu

Hodnotenie rizika a výnosu investičného produktu je prezentované
prostredníctvom syntetického ukazovateľa rizika a výnosu (SRRI).

Názov produktu
(ISIN)

Hodnota ukazateľa vychádza z historických dát a nemusí být
spoľahlivým vodítkom pri pohľade do budúcnosti. Hodnota
ukazovateľa sa môže v priebehu času meniť.
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Vyššie
riziko,
vyšší
potenciálny Najnižšia kategória rizika neznamená, že investícia je neriziková. (1 = Najnižšie riziko
výnos
– obvykle najnižší výnos / 7 = Najvyššie riziko – obvykle najvyšší výnos).

Súhrnný odhad nákladov a poplatkov súvisiacich so správou produktu a so zriadením a ukončením investície.

Informácie o nákladoch a poplatkoch sú dostupné, aby zákazník porozumel celkovým nákladom a ich možnému súhrnnému dopadu na návratnosť
investície. Štruktúra uverejnených informácií vychádza zo smernice o trhoch a finančných nástrojích (MIFID II). Celkový dopad nákladov na investíciu klienta

Odhad ročných nákladov pri
predpokladanej investícii 1 000 EUR
Amundi Funds II - European Research
Jednorazové náklady
Vstupný poplatok

(najvyššia možná suma, ktorú možno žiadať
distribútorom pred uskutočnením investície)

Výstupný poplatok
Priebežné náklady

v%
3.75%

(najvyššia možná suma, ktorú možno žiadať
distribútorom pred uskutočnením investície)

0.00%

Celková nákladovosť

1.71%

Z toho manažérsky poplatok

1.50%

v EUR
37.50 €
-

€

17.10 €
15.00 €

Transakčné náklady (priemerné náklady na nákup a predaj aktív do fondu)

0.17%

1.73 €

Výkonnostný poplatok

0.05%

0.54 €

Celkové priebežné náklady

1.94%

19.37 €

Priemerné ročné náklady za doporučený investičný horizont (p.a.)

2.56%

25.62 €

Reálny dopad nákladov na výkonnosť konkrétnej investície môže byť nišžia. Zobrazené jednorazové náklady uvádzajú maxima, ktoré môžu byť
účtované distribútorom.
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