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Ceník společnosti Czech Investment Services s.r.o. 
platný od 25. 10. 2021 

Založení osobního investičního účtu v Lucembursku 
(platforma Moventum S.C.A.) 

7.000 CZK 

Založení osobního investičního účtu v Lucembursku 
(platforma Moventum S.C.A.) - Individual 26 

3.500 CZK 

Založení osobního investičního účtu v Lucembursku 
(platforma Moventum S.C.A.) a současný převod 
stávajícího portfolia podílových listů od jiného depozitáře 
v minimální aktuální tržní hodnotě 50.000 CZK 

Bez poplatku 

Slevy u předplacených vstupních poplatků 
(možnost využití jen pro střešní fondy Moventum Plus Aktiv, vstupní poplatek bez slevy 5 %) 

měsíčně / po dobu 5 až 9 let 10 až 19 let 20 až 25 let 

do 5.000 CZK sleva 10 % sleva 20 % sleva 25 % 

nad 5.000 CZK sleva 15 % sleva 25 % sleva 30 % 

Předplacený vstupní poplatek je nevratný. Nevyužití cílové částky (předčasným ukončením smlouvy či 
neuhrazením sjednaných vkladů) může mít za následek, že varianta předplaceného poplatku může být vzhledem 
ke skutečně uhrazeným vkladům relativně nákladnější. Předplacený vstupní poplatek lze předplatit z cílové 
částky odpovídající součtu pravidelných vkladů po dobu maximálně 25 let, nejdéle však do 65 let věku klienta. 

Pobídky společnosti Czech Investment Services s.r.o. jsou tvořeny: 

– příjmy ze zřizovacích poplatků (tzv. Setup fee) ve výši 100 % (konkrétní výpočet je součástí dokumentace fondu, 
kterou klient obdržel a je přílohou ceníku). 

– příjmy z objemové provize, která je součástí tzv. Management fee jednotlivých fondů od 10 % až do 30 % (vzorec 
výpočtu objemové provize = [aktuální hodnota investice v měně fondu/počet bankovních dní v Lux* koeficient 
provize dle aktuálního sazebníku smlouvy OCP] podrobné informace jsou součástí informačního listu investičního 
zprostředkovatele Czech Investment Services s.r.o. 

– příjmy z poplatku za zpracování (tzv. Processing fee) ve výši 0 %–5 % z každé hotovostní transakce připsané na 
investiční účet. Konkrétní % je uvedeno v žádosti o otevření účtu MOVEeasy CIS ETF nebo Movetnum Flexible). 

– příjmy z roční sazby poplatku za služby (tzv. Annual Service fee) ve výši 1,6 %. Tento poplatek je rozdělen na 0,35 %, 
které náleží společnosti Moventum S.C.A. (popř. Amundi Asset Management) a 1,25 %, které náleží společnosti Czech 
Investment Services s.r.o. Poplatek se vypočítává vzhledem k měsíčnímu průměru účtu. Týká se účtů MOVEeasy CIS 
ETF, Moventum flexible, nebo AMUNDI účet PREMIUM.  
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Transakce spojené s výměnou jedné měny za jinou jsou zadány korespondenční bankou společnosti Movnetum 
S.C.A., kterou je Banque de Luxembourg/DZ PRIVAT BANK S.A. Luxembourg. Směnný kurz je definován na základě 
tržní ceny platné v čase zadání příkazu ke změně měny a zahrnuje odměnu korespondenční banky ve výši 1,1 %. 
Aktuální kurzy jednotlivých měn z předchozího obchodního dne jsou k dispozici v klientském náhledu účtu (tzv. 
AccountView). 

Žádné další vlastní poplatky společnost Czech Investment Services s.r.o. neuplatňuje. Ostatní poplatky za služby 
se řídí ceníky partnerů společnosti Czech Investment Services s.r.o.  
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