
Produktové podmínky M ůj INVESTOR Plus v m ěně CZK 
platné od 3. 1. 2018 (dále jen „Podmínky M ůj INVESTOR Plus CZK “) 

 
 

 

1. Do vybraných Fondů Společnosti denominovaných v měně CZK 
může Investor investovat také prostřednictvím produktu Můj 
INVESTOR Plus, který je výhradně určen pro jednorázové investice. 

2. Do produktu Můj INVESTOR Plus jsou zařazeny tyto Fondy: 

Fond  ISIN Dále jen  
Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 FBD-CZK 
Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 PVF-CZK 
Generali Fond korporátních dluhopisů IE00BC7GWJ76 FKD-CZK

3. Investor v Žádosti o produkt Můj INVESTOR Plus zvolí jednu z variant 
produktu. 
a) Vyvážená varianta 
b) Dynamická varianta 

 Cílový fond  Doba rozpoušt ění 
Vyvážená varianta PVF-CZK 3 roky 
Dynamická varianta FBD-CZK 5 let 
K pojmům Cílový fond a Doba rozpouštění viz čl. 5. 

4. Za peněžní prostředky přijaté na bankovní účet produktu Můj 
INVESTOR Plus jsou Investorovi vydány Cenné papíry FKD-CZK dle 
části C čl. 7 Podmínek k investování. Částka přijatá na bankovní účet 
produktu Můj INVESTOR Plus může být před vydáním Cenných 
papírů Fondu Společnosti ponížena o Vstupní poplatek Investičního 
programu dle platného Ceníku. Vstupní poplatek Investičního 
programu se vypočítá dle vzorce: investovaná částka / 100 * 
příslušné % Vstupního poplatku Investičního programu do produktu 
Můj INVESTOR Plus dle zvolené Varianty produktu a výše 
investované částky. 

5. Cílový fond  je Fond Společnosti denominovaný v CZK dle zvolené 
Varianty produktu, do kterého chce Investor přestupovat z FKD-CZK. 
Doba rozpoušt ění je počet let dle zvolené Varianty produktu, po 
které bude Investor přestupovat mezi FKD-CZK a Cílovým fondem. 
Pravidelný m ěsíční přestup  je pravidelný přestup z FKD-CZK do 
Cílového fondu dle části C čl. 9 Podmínek k investování, který je 
realizován měsíčně, ve stanovené částce až do úplného odkoupení 
všech Cenných papírů FKD-CZK vlastněných v rámci produktu Můj 
INVESTOR Plus. Výše Pravidelného měsíčního přestupu je 
stanovena dle následujícího vzorce: tržní hodnota Cenných papírů 
FKD-CZK ke dni vydání Cenných papírů FKD-CZK v rámci produktu 
Můj INVESTOR Plus / Doba rozpouštění / 12. Díky fixní částce 
Pravidelného měsíčního přestupu může být celková doba 
pravidelného přestupu kratší nebo delší než Doba rozpouštění v 
závislosti na vývoji ceny FKD-CZK. 

6. Pravidelné měsíční přestupy jsou spuštěny jeden kalendářní měsíc 
po vydání Cenných papírů FKD-CZK. 

7. Po doručení řádně vyplněné Žádosti Společnosti některým ze 
způsobů uvedených v části D čl. 13 odst. 1 Podmínek k investování, 
Společnost doručení řádně vyplněné Žádosti Investorovi potvrdí 
zasláním Potvrzení o založení produktu Můj INVESTOR Plus, a to 
buď písemně, e-mailem nebo prostřednictvím SMS.  Obdobně bude 
Společnost informovat o neplatně vyplněné Žádosti. 

8. Pravidelný měsíční přestup dle čl. 5 těchto Podmínek Můj INVESTOR 
Plus CZK (tj. přestup mezi Fondy Společnosti) se provádí 
automaticky a není zpoplatněn. 

9. Investor je povinen peněžní částku tvořící jeho investici do produktu 
Můj INVESTOR Plus zaslat na bankovní účet produktu Můj 
INVESTOR Plus s variabilním symbolem, kterým je u fyzické osoby 
rodné číslo nebo IČ, u právnické osoby IČ. Osobám, kterým nebylo v 
České republice přiděleno rodné číslo nebo IČ bude jako variabilní 
symbol přiděleno náhradní identifikační číslo, tzv. NID, které zaslala 
Společnost Investorovi spolu s Potvrzením o uzavření Smlouvy. 
Pokud nebude investice řádně označena ani nebude dodatečně 
Společností identifikována, bude vrácena na bankovní účet, z nějž 
byla taková částka odeslána. 

10. Do produktu Můj INVESTOR Plus lze investovat pouze jednorázově. 
V případě zaslání peněžních prostředků na bankovní účet produktu 
Můj INVESTOR Plus s variabilním symbolem již aktivního produktu, 
nebudou za takové peněžní prostředky vydány Cenné papíry FKD-
CZK. Investor má v takovém případě možnost podat novou Žádost o 
produkt Můj INVESTOR Plus, na základě které bude založen nový 
produkt Můj INVESTOR Plus s variabilním symbolem určeným 
Společností. Investorovi budou následně vydány Cenné papíry FKD-

CZK obsaženého v tomto novém produktu Můj INVESTOR Plus. V 
případě, že Investor nedoručí novou Žádost do 30 dní od přijetí 
peněžních prostředků na bankovní účet produktu Můj INVESTOR 
Plus, budou peněžní prostředky Investora vráceny na bankovní účet, 
z kterého byly odeslány. 

11. Vydávání Cenných papírů Fondů Společnosti, z nichž se skládá 
produkt Můj INVESTOR Plus, se řídí částí C čl. 7 Podmínek k 
investování. Do produktu Můj INVESTOR Plus je též možné 
přestupovat z ostatních produktů Společnosti v měně CZK  dle části 
C čl. 9 Podmínek k investování, vyjma z Fondu Generali Fond 
korporátních dluhopisů FKD-CZK (ISIN IE00BC7GWJ76), a to dle 
pravidel uvedených v čl. 9 těchto Podmínek Můj INVESTOR Plus 
CZK. Do produktu Můj INVESTOR Plus není možné přestupovat 
pravidelně. 

12. Po dobu držení Cenných papírů Fondů Společnosti v rámci produktu 
Můj INVESTOR Plus jsou Investorovi umožněny odkupy Cenných 
papírů vydaných v rámci produktu Můj INVESTOR Plus dle části C čl. 
8 Podmínek k investování i přestupy z produktu Můj INVESTOR Plus 
do ostatních produktů Společnosti v měně CZK dle části C čl. 9 
Podmínek k investování, vyjma do Fondu Generali Fond korporátních 
dluhopisů FKD-CZK (ISIN IE00BC7GWJ76) při přestupu Cenných 
papírů z Fondu Generali Fond korporátních dluhopisů FKD-CZK (ISIN 
IE00BC7GWJ76) vydaných v rámci produktu Můj INVESTOR Plus.  

13. Investor je oprávněn produkt Můj INVESTOR Plus ukončit. V tomto 
případě nemá Investor nárok na vrácení již zaplaceného Vstupního 
poplatku Investičního programu. 

14. Na investování do produktu Můj INVESTOR Plus se použijí Podmínky 
k investování. Pokud tyto Podmínky Můj INVESTOR Plus CZK a 
Smlouva nestanoví jinak, pak pojmy uváděné v těchto Podmínkách 
Můj INVESTOR Plus CZK a Smlouvě mají stejný význam jako pojmy 
uváděné v Podmínkách k investování. 

15. Společnost je oprávněna z důvodů změny právních předpisů a/nebo 
obchodní politiky Společnosti měnit Produktové podmínky. Nové 
znění Produktových podmínek bude zveřejněno v sídle Společnosti, 
na Kontaktním místě a na Internetové adrese. Investor má právo ve 
lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění nových Produktových podmínek 
výše uvedeným způsobem Společnosti zaslat písemné vyjádření, že 
s novým zněním Produktových podmínek nesouhlasí. Pokud Investor 
ve výše uvedené lhůtě 30 dnů doručí Společnosti svůj písemný 
nesouhlas s novým zněním Produktových podmínek, bude jej 
Společnost považovat za doručení oznámení o výpovědi v souladu s 
odst. 15.11 Podmínek k investování. Nové Produktové podmínky 
nabývají účinnosti uplynutím výše uvedené 30 denní lhůty a budou k 
dispozici rovněž u Obchodních zástupců. 

16. Společnost může povolit vícečetné užívání produktu Můj INVESTOR 
Plus tímtéž Investorem. Variabilní symbol pro platby do dalších 
produktů Můj INVESTOR Plus využívaných tímtéž Investorem pak 
bude stanoven vždy Společností. 

17. Můj INVESTOR Plus je dle platné právní úpravy tzv. balíčkový 
produkt. Společnost tímto informuje Investora, že: 
a) výčet Fondů, které jsou do produktu Můj INVESTOR Plus 

zařazeny, je uveden v odst. 2, 
b) Investor může investovat do zařazených Fondů rovněž 

samostatně, bez nutnosti Investování do produktu Můj 
INVESTOR Plus, 

c) Vstupní poplatky, Výstupní poplatky a další náklady Můj 
INVESTOR Plus 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 produktu Můj INVESTOR Plus je srovnatelné 
s rizikovostí Cílového fondu. 


