
Poplatek z objemu majetku v poradenském mandátu

Odměna ze zisku

Zápočet provizí oproti poplatku

Frekvence účtování poplatku

0,7 % p.a.

12%

ano

kvartálně

Poplatky za nákup, konverzi měny, burzovní poplatky

INFORMACE K FINANČNÍCI INVESTMENTS S.R.O.
Společnost Finančníci Investments s.r.o., IČ: 014399059, splňuje potřebné certifikace České národní banky pro 
výkon své činnosti a je vázaným zástupcem v oblasti investic a podnikání na kapitálových trzích společnosti In 
Investments, s.r.o., IČ: 03002578, která je registrována u České národní banky jako investiční zprostředkovatel. 
(bližší informace na www.ininvest.cz).

Společnost In Investments, s. r. o., se sídlem K Moravině 1871/7, 190 00 Praha 9, IČ: 03002578, (dále jen 
„Společnost“) je investičním zprostředkovatelem, který je oprávněn poskytovat investiční služby ve smyslu 
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnost poskytuje 
svým klientům zřetelné a relevantní informace ve smyslu vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci 
investičních doporučení, ale musí výslovně upozornit na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry 
dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor 
nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných 
investičních instrumentů. 

S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není 
zaručena. Poskytování investičních služeb Společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního 
investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění.

Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to
s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v 
obchodní dokumentaci Společnosti.

CENÍK FINANČNÍCI INVESTMENTS

od 10 mil. Kč

0,5 % p.a.

10%

ano

kvartálně

10 000 - 30 000 Kč*

dle ceníku partnera

POPLATKOVÁ STRUKTURA

Majetek v poradenském mandátu 0-10 mil. Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. V případě realizace a správy investičních portfolií skrze investiční platformy EIC, 
Moventum a Amundi (Fundoo), kdy se poplatek strhává z majetkového účtu klienta se DPH neúčtuje.

* dle počtu otevíraných účtů/platforem

Otevření investičních účtů


