Súhrnná informácia o poplatkoch
Vážený klient,
týmto Vás chceme informovať o prijatých a poskytovaných poplatkoch a províziách v súvislosti
s poskytovanými investičnými službami alebo vedľajšími službami a investičnými činnosťami
spoločnosťou International Investment Platform, o.c.p., a.s. (ďalej len „Obchodník“), a to nasledovne:
Obchodník prijíma poplatky vo forme „Trailer fee“ vo výške 0 % – 1,5 % z hodnoty investície. Presná
výška Trailer fee je závislá od typu cenného papiera a od toho, kde má Obchodník vedený majetkový
účet klienta (klientsky majetkový účet).
Obchodník poskytuje, resp. vypláca provízie a odmeny v súvislosti so sprostredkovaním investičných
služieb a iných činností pri jednotlivých produktoch v nasledovnej výške:
Konto života plus/Lifeflex
Vstupná odmena A vo výške 3 % - 5,5 % z cieľovej sumy.
Vstupná odmena B vo výške 2 % - 15 % z ročnej sumy, ktorú má klient investovať na základe
zmluvy k produktu Konto života plus, ktorej výška je násobkom frekvencie uhrádzania platby počas
kalendárneho roka a pravidelnej úhrady platby vo výške definovanej v zmluve. Vstupná odmena B sa
vzťahuje na prvých päť rokov trvania zmluvy k produktu Konto života plus.
Trailer fee vo výške 0,75 % z hodnoty cenných papierov. Trailer fee sa vzťahuje na produkt Lifeflex.
FLEXMAX Konto
Vstupný poplatok vo výške 0 % - 5 %, pričom presná výška vstupného poplatku je uvedená v pokyne na
nákup cenného papiera.
Ročná odmena vo výške 0,75 % z hodnoty cenných papierov.
FLEXMAX
Obchodník vypláca nasledovné percentuálne podiely z hodnoty vybraných poplatkov marketingovému
koordinátorovi. Príslušné percentuálne podiely jednotlivých poplatkov z hodnoty vybraných poplatkov
sú stanovené nasledovne:
Establishment fee 100 %
Súčasný marketingový koordinátor produktu FLEXMAX International je spoločnosť Cornhill
Management S.A.
Obchodník vypláca 1,- Euro spolupracujúcej spoločnosti za každú uzavretú zmluvu.
New Lifestyle
Obchodník vypláca nasledovné percentuálne podiely z hodnoty vybraných poplatkov marketingovému
koordinátorovi. Príslušné percentuálne podiely jednotlivých poplatkov z hodnoty vybraných poplatkov
sú stanovené nasledovne:
Transaction Fee 50 %
Entry Fee 50 %
Administration Fee70 %
Brokerage Fee70 %
Exit fee 95 %
Súčasný marketingový koordinátor produktu New Lifestyle je spoločnosť LS International Finance S.A.
Poplatok za predloženie pokynov
Poplatok za predloženie pokynov v mene klienta klientovým splnomocnencom za poskytnutie
dodatočného investičného poradenstva klientovi. Poplatok za predloženie pokynov kolektivizuje
Obchodník, poplatok je však príjmom osoby splnomocnenej klientom.
Obchodník vypláca 1,- Euro spolupracujúcej spoločnosti za každú uzavretú zmluvu.

