
Produktové podmínky vybraných Investi čních program ů nabízených 
prost řednictvím Generali Distribuce a.s. platné od 2. 1. 2019  
(dále jen „Podmínky Investi čních program ů“)  
 

 

1. Do Fond ů Společnosti denominovaných v m ěně CZK může 
Investor investovat, není-li uvedeno jinak, také prostřednictvím těchto 
Investičních programů Generali Investments CEE nabízených 
Společností: 
a) Konzervativní investiční program (dále jen „KIP“), který má 

následující složení: 

Fond  ISIN Podíl  
Generali Fond konzervativní CZ0008474145 50 %
Generali Fond korporátních dluhopisů CZ0008471786 50 %
b) Vyvážený investiční program (dále jen „VIP“), který má 

následující složení: 

Fond  ISIN Podíl  
Generali Fond konzervativní CZ0008474145 20 %
Generali Fond korporátních dluhopisů CZ0008471786 30 %
Generali Fond balancovaný konzervativní CZ0008471760 15 %
Generali Fond globálních značek CZ0008471778 10 %
Generali Fond farmacie a biotechnologie CZ0008474129 5 %
Generali Fond nemovitostních akcií CZ0008472396 10 %
Generali Fond ropy a energetiky CZ0008474152 5 %
Generali Fond zlatý CZ0008472370 5 %
c) Dynamický investiční program (dále jen „DIP“), který má 

následující složení: 

Fond  ISIN Podíl  
Generali Fond korporátních dluhopisů CZ0008471786 10 %
Generali Fond balancovaný konzervativní CZ0008471760 25 %
Generali Fond globálních značek CZ0008471778 15 %
Generali Fond farmacie a biotechnologie CZ0008474129 10 %
Generali Fond nemovitostních akcií CZ0008472396 20 %
Generali Fond nových ekonomik CZ0008474137 5 %
Generali Fond ropy a energetiky CZ0008474152 10 %
Generali Fond zlatý CZ0008472370 5 %
d) Akciový investiční program (dále jen „AIP“), který má následující 

složení: 

Fond  ISIN Podíl  
Generali Fond globálních značek CZ0008471778 25 %
Generali Fond farmacie a biotechnologie CZ0008474129 15 %
Generali Fond nemovitostních akcií CZ0008472396 15 %
Generali Fond nových ekonomik CZ0008474137 10 %
Generali Fond živé planety CZ0008472693 10 %
Generali Fond ropy a energetiky CZ0008474152 10 %
Generali Fond zlatý CZ0008472370 15 %
e) Generali Rezerva (dále jen „GR“), který má následující složení: 

Fond  ISIN Podíl  
Generali Fond korporátních dluhopisů CZ0008471786 70 %
Generali Fond balancovaný konzervativní CZ0008471760 30 %
f) Individuální investiční program (dále jen „IIP“), který je založen na 

rozložení investované peněžní částky Investora v Cenných 
papírech Fondů v poměru určeném Investorem v Žádosti o 
Individuální investiční program. Podat Žádost o Individuální 
investiční program a/nebo změnit poměr rozložení investovaných 
peněžních částek zasílaných na bankovní účet IIP (dále jen 
„Zm ěna IIP“) lze dle části D čl. 13 odst. 1 Podmínek k 
investování. Změna IIP dle předchozí věty je účinná v pracovní 
den bezprostředně následující po dni doručení žádosti, jejímž 
předmětem je Změna IIP, výše uvedeným způsobem do 
Společnosti, tzn., že nové rozložení IIP platí pouze pro investice 
Investora zaslané na bankovní účet IIP nejdříve v pracovní den 
bezprostředně následující po dni doručení žádosti, jejímž 
předmětem je Změna IIP, Společnosti. Výše uvedené též 
znamená, že změnit rozložení peněžních prostředků Investora 
podle IIP platného před nabytím účinnosti příslušné změny IIP je 
možné pouze při využití přestupu mezi Fondy dle části B čl. 6 
Podmínek k investování. Po založení produktu Pravidelného 
investování („PI“; k pojmu viz Produktové podmínky Pravidelné 
investování) do IIP však nelze provést Změnu IIP, do kterého 
Investor investuje prostřednictvím PI. 

g) Manažer peněz (dále jen „FP-MP“), který slouží k rozložení 
investované peněžní částky Investora do zvolených Fondů. 

h) Generali Konto, který má následující složení: 

Fond  ISIN Podíl  
Generali Fond konzervativní CZ0008474145 100 %

 
i) Investiční programy Generali Investments CEE, které jsou určeny 

pouze pro Investory, kteří již v těchto Investičních programech 
mají vydané Cenné papíry obsažených Fondů Společnosti: 
i. Akciový investiční program - původní (dále jen „AIPP“), který 

má následující složení: 

Fond   ISIN Podíl  
Generali Fond globálních značek CZ0008471778 25 %
Generali Fond farmacie a biotechnologie CZ0008474129 15 %
Generali Fond nemovitostních akcií CZ0008472396 20 %
Generali Fond nových ekonomik CZ0008474137 10 %
Generali Fond ropy a energetiky CZ0008474152 15 %
Generali Fond zlatý CZ0008472370 15 %

ii. Šikovná obálka (dále jen „ŠO“), který má následující složení: 

Fond  ISIN Podíl  
Generali Fond konzervativní CZ0008474145 50 %
Generali Fond korporátních dluhopisů CZ0008471786 50 %

2. Vydání Cenných papírů Fondů zařazených do Investičních programů 
je zpoplatněno ke dni připsání investice Investora na bankovní účet 
Investičního programu podle Ceníku CZK produktů nabízených 
Generali Investments CEE prostřednictvím Generali Distribuce a.s. 1 
(dále jen „Ceník Generali Distribuce a.s. “) platného ke dni připsání 
investice na bankovní účet Investičního programu. Vstupní poplatek 
Investičního programu do Investičních programů Generali 
Investments CEE se vypočítá dle vzorce 
a) (Cílová investovaná částka / (příslušné % Vstupního poplatku 

Investičního programu + 100)) * příslušné % Vstupního poplatku 
Investičního programu v případě Pravidelného investování 

b) (Investovaná částka / (příslušné % Vstupního poplatku 
Investičního programu + 100)) * příslušné % Vstupního poplatku 
Investičního programu v případě jednorázové investice. 

3. Do Fond ů Společnosti denominovaných v m ěně EUR může 
Investor investovat, není-li uvedeno jinak, také prostřednictvím těchto 
Investičních programů Generali Invest CEE nabízených Společností: 
a) Konzervativní investiční program (dále jen „KIP-EUR“), který má 

následující složení: 

Fond   ISIN Podíl  
Generali Prémiový konzervativní fond IE00B4361325 50 %
Generali Fond korporátních dluhopisů IE00B4362Q21 50 %
b) Vyvážený investiční program (dále jen „VIP-EUR“), který má 

následující složení: 

Fond  ISIN Podíl  
Generali Prémiový konzervativní fond IE00B4361325 25 %
Generali Fond korporátních dluhopisů IE00B4362Q21 25 %
Generali Fond světových akcií IE00B447QW86 20 %
Generali Fond nových ekonomik IE00B447TW91 10 %
Generali Fond ropy a energetiky IE00B43PTF76 15 %
Generali Fond komoditní IE00B469TQ76 5 %
c) Dynamický investiční program (dále jen „DIP-EUR“), který má 

následující složení: 

Fond  ISIN Podíl  
Generali Fond světových akcií IE00B447QW86 25 %
Generali Fond nových ekonomik IE00B447TW91 35 %
Generali Fond ropy a energetiky IE00B43PTF76 25 %
Generali Fond komoditní IE00B469TQ76 15 %
d) Individuální investiční program (dále jen „IIP-EUR“), který je 

založen na rozložení investované peněžní částky Investora v 
Cenných papírech Fondů v poměru určeném Investorem v 
Žádosti o Individuální investiční program. Podat Žádost o 
Individuální investiční program a/nebo změnit poměr rozložení 
investovaných peněžních částek zasílaných na bankovní účet IIP-
EUR (dále jen „Změna IIP-EUR“) lze dle části D čl. 13 odst. 1 
Podmínek k investování. Změna IIP-EUR dle předchozí věty je 
účinná v pracovní den bezprostředně následující po dni doručení 
žádosti, jejímž předmětem je Změna IIP-EUR, výše uvedeným 
způsobem do Společnosti, tzn., že nové rozložení IIP-EUR platí 
pouze pro investice Investora zaslané na bankovní účet IIP-EUR 

                                                                 
1 Investoři, kteří měli sjednanou Smlouvu prostřednictvím Direct Care s.r.o. se nadále 

řídí Ceníkem Generali Distribuce a.s. 



nejdříve v pracovní den bezprostředně následující po dni 
doručení žádosti, jejímž předmětem je Změna IIP-EUR, 
Společnosti. Výše uvedené též znamená, že změnit rozložení 
peněžních prostředků Investora podle IIP-EUR platného před 
nabytím účinnosti příslušné změny IIP-EUR je možné pouze při 
využití přestupu mezi Fondy dle části C čl. 9 Podmínek k 
investování. Po založení Pravidelného investování (k pojmu viz 
Produktové podmínky Pravidelné investování) do IIP-EUR však 
nelze provést Změnu IIP-EUR, do kterého Investor investuje 
prostřednictvím Pravidelného investování. 

4. Vydání Cenných papírů Fondů zařazených do Investičních programů 
je zpoplatněno ke dni připsání investice Investora na bankovní účet 
Investičního programu podle Ceníku Generali Distribuce a.s. platného 
ke dni připsání investice na bankovní účet Investičního programu. 
Vstupní poplatek Investičního programu do Investičních programů 
Generali Invest CEE se vypočítá dle vzorce 
a) Cílová investovaná částka / 100 * příslušné % Vstupního poplatku 

Investičního programu v případě Pravidelného investování 
b) Investovaná částka / 100 * příslušné % Vstupního poplatku 

Investičního programu v případě jednorázové investice. 
5. Investiční programy uvedené v těchto Podmínkách Investičních 

programů jsou dle platné právní úpravy tzv. balíčkové produkty. 
Společnost tímto informuje Investora, že: 
a) výčet Fondů, které jsou do Investičních programů zařazeny, je 

uveden v čl.  1 a 3 výše, 
b) Investor může investovat do zařazených Fondů rovněž 

samostatně, bez nutnosti Investování do Investičních programů, 
c) Vstupní poplatky, Výstupní poplatky a další náklady Investičních 

programů a dílčích Fondů, které jsou do něj zařazeny, jsou 
uvedeny v Ceníku a v Klíčových informacích pro investory. Oba 
dokumenty jsou dostupné na Internetové adrese. Vstupní a 
Výstupní poplatky balíčku mohou být vyšší než Fondů, které jsou 
do produktu zařazeny, 

d) celkové riziko Investičních programů může být nižší oproti 
samostatnému investování do jednotlivých Fondů. Riziko může 
být sníženo způsobem, kterým jsou Fondy v Investičním 
programu složeny. 

6. Tyto produktové podmínky nabývají účinnosti uplynutím lhůty 
1 měsíce, a to ode dne jejich uveřejnění, a nahrazují předchozí 
produktové podmínky. 


