
1. Do Fondov Spoločnosti denominovaných v mene EUR môže Investor investovať
tiež prostredníctvom produktu Trend 3, čo je tzv. produkt životného cyklu ponúkaný
Spoločnosťou.

2. Produkt Trend 3 sa skladá z nižšie uvedených na seba nadväzujúcich fáz, v ktorých
zostávajú investície Investora percentuálne rozložené v jednotlivých Fondoch zara-
dených do produktu Trend 3. Každá fáza trvá jeden rok, pričom začiatok prísluš-
ného roka sa stanovuje (počíta) odo dňa predpokladaného ukončenia produktu
Trend 3 (uplynutie obdobia produktu Trend 3). Do produktu Trend 3 sú zaradené
tieto Fondy:
a) Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc trieda A EUR, ISIN

IE00BGLNMD67, marketingové označenie Fondu je Generali Premium Conser-
vative Fund (ďalej len „PVF-EUR“),

b) Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc trieda A EUR, ISIN
IE00B4362Q21, marketingové označenie Fondu je Generali Corporate Bonds
Fund (ďalej len „FKD-EUR“),

c) Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc trieda A EUR, ISIN
IE00B4361325, marketingové označenie Fondu je Generali Premium Conser-
vative Fund (ďalej len „PKF-EUR“).

3. Produkt Trend 3 sa začína Fázou č. 3 a končí Fázou č. 1 a skladá sa z týchto fáz:
a) Fáza č. 3 sa skladá z 10 % PVF-EUR, 45 % FKD-EUR a 45 % PKF-EUR

a prechádza do ďalšej fázy prvým dňom 2. roku trvania produktu Trend 3,
b) Fáza č. 2 sa skladá z 5 % PVF-EUR, 47,5 % FKD-EUR a 47,5 % PKF-EUR

a prechádza do ďalšej fázy prvým dňom 3. roku trvania produktu Trend 3 a
c) Fáza č. 1 sa skladá z 50 % FKD-EUR a 50 % PKF-EUR až do ukončenia

produktu Trend 3 posledným dňom 3. roku trvania produktu Trend 3.
(ďalej súhrnne alebo i jednotlivo len „Fáza“).

4. Deň začatia produktu Trend 3 je zhodný s dňom, v ktorom budú Investorovi vydané
Cenné papiere Fondov v pomere stanovenom pre počiatočnú Fázu produktu Trend
3 na základe pripísania investície Investora na účet produktu Trend 3, čo Spoloč-
nosť Investorovi potvrdí zaslaním Potvrdenia o založení produktu Trend 3, a to buď
písomne, e-mailom alebo prostredníctvom SMS. Vydávanie Cenných papierov
Fondov Spoločnosti sa riadi časťou C čl. 7 Podmienok pre investovanie. Obdobie,

na ktoré je produkt Trend 3 založený, je 3 roky odo dňa uvedeného v Potvrdení
o založení produktu Trend 3. Po skončení obdobia, na ktorý je produkt Trend 3
založený, zostávajú investície Investora vo Fáze č. 1 až do odkúpenia všetkých
Cenných papierov Fondov vydaných v rámci produktu Trend 3 podľa časti C čl. 8
Podmienok pre investovanie. 

5. Vydaním ďalších Cenných papierov Fondov v pomere stanovenom pre počiatočnú
Fázu produktu Trend 3, na základe pripísania ďalšej investície Investora na účet
produktu Trend 3, bude začatý ďalší produkt Trend 3, pričom celkový počet takto
začatých produktov Trend 3 nie je obmedzený.

6. Odkúpenie Cenných papierov Fondov produktu Trend 3 je spoplatnené ku dňu
odkúpenia podľa Cenníka platného ku dňu odkúpenia Cenných papierov Fondov
produktu Trend 3. Výstupný poplatok je vypočítaný podľa vzorca: odkupovaná
suma / 100 * príslušné % výstupného poplatku.

7. Prechod medzi jednotlivými Fázami podľa čl. 3 týchto Podmienok Trend 3 EUR (t. j.
prestup medzi Fondmi Spoločnosti v mene EUR) sa robí automaticky v deň začatia
novej Fázy a nie je spoplatnený.

8. Počas obdobia, na ktoré je produkt Trend 3 založený, je umožnené jednorazové
odkúpenie a pravidelné odkupovanie Cenných papierov vydaných v rámci produktu
Trend 3 podľa časti C čl. 8 Podmienok pre investovanie i prestupy z produktu Trend
3 do ostatných produktov Spoločnosti v mene EUR podľa časti C čl. 9 Podmienok
pre investovanie.

9. Na investovanie do produktu Trend 3 sa použijú Podmienky pre investovanie. Pokiaľ
tieto Podmienky Trend 3 EUR a Zmluva nestanovia inak, potom pojmy uvádzané
v týchto Podmienkach Trend 3 EUR a Zmluve majú rovnaký význam ako pojmy
uvádzané v Podmienkach pre investovanie.

10. Spoločnosť je oprávnená zmeniť Podmienky Trend 3 EUR s tým, že je povinná
o tejto zmene informovať Investora zodpovedajúcim spôsobom, a to najmenej 30
dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ Investor písomne nedoručí svoj nesúhlas
s navrhovanými zmenami Podmienok Trend 3 EUR najneskôr jeden deň pred účin-
nosťou navrhovanej zmeny, potom platí, že zmeny akceptoval. Pokiaľ doručením
listu prejaví nesúhlas so zmenou Podmienok Trend 3 EUR, bude mu umožnené
odkúpenie Cenných papierov.

Produktové podmienky pre produkt Trend 3 v mene EUR 
platné od 23. 3. 2016
(ďalej len „Podmienky Trend 3 EUR“)


