Prodlužujeme akci
Poplatkové prázdniny fondů AXA

Do 31. 12. 2018 můžete nakoupit fondy AXA
bez vstupních poplatků*.
Pokud dodržíte minimální doporučený horizont
nakoupeného fondu, nebudete platit výstupní poplatek**.

Využijte příležitosti a nakupte i po prázdninách fondy AXA zdarma!

JAK NA TO?
Máte s námi uzavřenou Rámcovou smlouvu o podmínkách
vydávání a odkupu podílových listů?

ANO
Jednoduše pošlete finanční prostředky na číslo účtu
zvoleného fondu, pod variabilním symbolem, kterým
je číslo vaší smlouvy
Čísla účtů pro investice do jednotlivých fondů
NÁZEV FONDU

IBAN

AXA CEE Dluhopisový fond

513622067/2700

AXA CEE Akciový fond

513622104/2700

AXA Realitní fond

513622526/2700

AXA Selection Global Equity

1002434181/2700

AXA Sel. Emerging Equity

1002434157/2700

AXA Sel. Opportunities

1002434122/2700

NE

avštivte nás na pobočce nebo kontaktujte svého
1. Nzprostředkovatele
2. Uzavřete Rámcovou smlouvu o podmínkách vydávání
a odkupu podílových listů

o akceptaci Rámcové smlouvy pošlete finanční
3. Pprostředky
na číslo účtu zvoleného fondu
4. Nezapomeňte do variabilního symbolu uvést číslo
vaší Rámcové smlouvy

*Akce se NETÝKÁ fondu AXA Small Cap Portfolio.
** Bližší informace o poplatcích včetně způsobu účtování výstupních poplatků naleznete v aktuálním Sazebníku
https://www.axainvestice.cz/informace-pro-investora/prehled-dokumentu/obsah/prehled-dokumentu/
Upozornění: AXA neprovádí posouzení, zda nákup podílových listů dle vámi předaného pokynu odpovídá vašim odborným
znalostem a zkušenostem v oblasti investic potřebným pro pochopení souvisejících rizik.
Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní a není zaručena
návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před investováním do jednotlivých
fondů se důkladně seznamte se statuty a sdělením klíčových informací jednotlivých fondů, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.axainvestice.cz.
AXA investiční společnost a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika
AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 225 021 200, E-mail: info@axa.cz, www.axa.cz
IČ: 64 57 90 18, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462

