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Prohlášení podmínek a výšky aktuálně platné roční procentuální sazby  

zajištěného výsledku investičního programu „ZFProfit“ 

 

a. Investorovi pravidelně investujícímu formou produktu investičního programu „ZFProfit“ se správcovská 

společnost zavazuje, za podmínky splnění všech podmínek stanovených pro tento druh investičního 

programu, výsledek investování zajistit ve výši roční procentuální sazby aktuálně platné ke dni uzavření 

Smlouvy o investičním programu a Smlouvy o úschově. 

b. Zajištěným výsledkem investičního programu se rozumí zhodnocení čistých investic investora ve výši roční 

procentuální sazby aktuálně platné ke dni uzavření Smlouvy o investičním programu „ZFProfit“, přičemž pod 

čistou investicí investora se rozumí úhrn poskytnutých investic během povinné doby pravidelného investovaní, 

snížený o vstupní a jiné stanovené poplatky. Výsledek zajištěného investičního programu se vypočítá podle 

vzorce: 

 

 

kde: 

p - počet příspěvků na investiční program zaplacených během doby investičního programu 

sazba - aktuálně platná roční procentuální sazba 

počet dní - počet dní od zpracování měsíčního příspěvku na investiční program do konce investičního 

programu 

konec investičního programu - období od zpracování prvního měsíčního příspěvku na investiční program do 

uplynutí počtu kalendářních dnů 2190 dní (6 let x 365 dní) 

c. Společnost IAD Investments, správ. spol., a.s., se sídlem Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 17 330 254, 

zapsaná do Obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen „IAD 

Investments“) vyhlašuje ve smyslu Obchodních podmínek investičního programu „ZFProfit“ článku C bodu 11 

hodnotu aktuální platné roční procentuální sazby pro zajištěné investování formou produktu „ZFProfit“ platnou 

od 1.8.2011 ve výši 2,8%. Tato vyhlášena roční procentuální sazba je platná do data, dokud nebude 

správcovskou společností IAD Investments vyhlášena nová roční procentní sazba pro zajištěný výsledek 

investování formou produktu investičního programu „ZFProfit“. 

d. Zajištění výsledku investičního programu je navázáno na splnění podmínek spojených s produktem 

investičního programu „ZFProfit“ uvedených v Obchodních podmínkách investičního programu „ZFProfit“. 

Nárok na zajištění výsledku investování produktu investičního programu „ZFProfit“ zaniká: 

1. Pokud dojde k zániku Smlouvy vázající se na investiční program ve formě „ZFProfit“ před uplynutím 

doby smluvní vázanosti, zaniká zánikem Smlouvy i závazek správcovské společnosti zabezpečit 

investorovi investujícímu formou produktu „ZFProfit“ zajištění výsledku investičního programu podle 

Článku C body 10 a 11 Obchodních podmínek investičního programu „ZFProfit“.  

2. Pokud dojde v případě investičního programu formou „ZFProfit“ k převodu nebo přechodu práva ze 

Smlouvy z investora na třetí osobu, v důsledku čehož nedojde k naplnění povinnosti investora 

investovat po celou dobu smluvní vázanosti, nebo nastane jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku 

nedojde k naplnění povinnosti investora investovat po celou dobu smluvní vázanosti, zaniká v 

důsledku některé z uvedených skutečností závazek správcovské společnosti zabezpečit investorovi 

investujícímu formou produktu „ZFProfit“ zajištění výsledku investičního programu podle článku C 

bodů 10 a 11 Obchodních podmínek investičního programu „ZFProfit“. 

3. Opakované opoždění investora investujícího formou produktu „ZFProfit“ s platbami příspěvku na 

investiční program může mít za následek ztrátu nároku na zajištění investování. 

Další podmínky spojené s produktem investičního programu „ZFProfit“: 

a. Investovaní do podílového fondu spravovaného správcovskou společností formou produktu investičního 

programu „ZFProfit“ je možné pouze v případě, že investor uzavřel se správcovskou společností smlouvu o 
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úschově a podílové listy vydané správcovskou společností formou některého z předmětných produktů 

investičního programu má investor uloženy v úschově v správcovské společnosti. 

b. Jinak uskutečněna platba na investiční program jako platba řádně označena rodným číslem investora jako 

variabilním symbolem a specifickým symbolem platby pro předmětný druh investování, nemá účinky platby na 

předmětný investiční program „ZFProfit“ dokud nedojde k nápravě v podobě dodatečné identifikace původně 

poukázané platby. 

c. Každý investor je povinen zaplatit každou částku stanoveného měsíčního příspěvku na investiční program do 

25-tého dne kalendářního měsíce za který je příspěvek splatný. První příspěvek je splatný za kalendářní 

měsíc, ve kterém byla Smlouva o investičním programu uzavřena, s výjimkou případů, kdy byla Smlouva o 

investičním programu uzavřena v 25-tý nebo pozdější den příslušného kalendářního měsíce. V takovém 

případě je první příspěvek splatný za následující kalendářní měsíc. Řádným zaplacením prvního měsíčního 

příspěvku investorům začne běžet určená doba smluvní vázanosti. 

d. Minimální výška měsíčního příspěvku na investiční program je 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). 

Maximální výše měsíčního příspěvku na investiční program je částka 125.000,- Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc 

korun českých). 

e. V případě opoždění investora se zaplacením prvního měsíčního příspěvku po dobu delší než 60 kalendářních 

dnů ve smyslu Obchodních podmínek investičního programu „ZFProfit“ článku C bodů 4 a 5, nebo v případě 

opakovaného porušení povinnosti investora uhradit stanovený měsíční příspěvek včas a řádně podle článku 

C bodů 4 a 5, nebo v případě porušení povinnosti investora provést včas a řádně úhradu v dodatečném 

termínu splatnosti uděleného investorovi ze strany správcovské společnosti, nebo v případě porušení jiné 

povinnosti investora bez vykonané nápravy v dodatečné přiměřené lhůtě investorovi za tímto účelem udělené 

správcovskou společností, může správcovská společnost odstoupit od Smlouvy. Smlouva zaniká doručením 

písemného odstoupení od Smlouvy investorovi na adresu uvedenou ve Smlouvě. 

f. V případě opoždění investora s řádným a včasným placením měsíčního příspěvku podle Článku C bodů 4 a 5 

Obchodních podmínek investičního programu „ZFProfit“ si správcovská společnost účtuje poplatek ve výši 

určené v Ceníku správcovské společnosti. 

g. Investice do podílového fondu formou investičního programu „ZFProfit“ je spojena se vstupními a výstupními 

poplatky stanovenými správcovskou společností ve smyslu obecně - závazných právních předpisů. V případě, 

že vznikne investorovi povinnost uhradit jakýkoliv poplatek související s produkty investičního programu, je 

správcovská společnost oprávněna dát pokyn k vyplacení podílových listů z konta podílníka na úhradu 

takového poplatku a to jménem investora a ve prospěch správcovské společnosti. 

h. Hodnota investice do podílových fondů může růst nebo klesat v závislosti na situaci na finančních trzích. 

Dosavadní výnos není zárukou budoucích výnosů. Statuty, prodejní prospekty a zjednodušené prodejní 

prospekty jsou k dispozici na všech prodejních místech a v sídle společnosti IAD Investments, správ. spol., 

a.s. V souladu se schválenými statuty může podíl cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných 

nebo zaručených státy uvedenými v statutech jednotlivých fondů překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, 

přičemž může dosáhnout až 100% této hodnoty. 

i. Podrobnější podmínky získání zajištěného výsledku investování pro produkt „ZFProfit“ jsou uvedeny ve 

Smlouvě o investičním programe a smlouvě o úschově vázající se k produktu „ZFProfit“ a v Obchodních 

podmínkách investičního programu „ZFProfit“. 

V Bratislavě, dne 30.7.2011 

 

                                                         

 

                                

______________________     _______________________ 

    Ing. Pavel Smetana              Ing. Vladimír Bencz 

předseda představenstva             člen představenstva 


