Amundi Parasolowy FIO
(kat. A)
Opłata manipulacyjna
za zbywanie jednostek

Wynagrodzenie za zarządzanie

Amundi Ostrożny Inwestor

2%

0,50%

Amundi Globalnych Perspektyw
Konserwatywny

5%

2,00% + opłata zmienna1

Amundi Globalnych Perspektyw
Umiarkowany

5%

2,00% + opłata zmienna1

Amundi Globalnych Perspektyw
Dynamiczny

5%

2,00% + opłata zmienna1

Subfundusz

Opłata zmienna: maks. 20% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy służący do określenia wynagrodzenia zmiennego, określony odrębnie dla
każdego z subfunduszy w statucie Funduszu; opłata zmienna pobierana jest pod warunkiem osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu z subfunduszu.
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1. Możliwe jest obniżenie Opłat Manipulacyjnych obowiązujących w Funduszu lub zaniechanie ich pobierania
w szczególności w następujących przypadkach:
1) w stosunku do określonych grup nabywców, w szczególności:
a) w zależności od wartości składanych zleceń,
b) w zależności od wartości posiadanych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
c) Uczestników Programów Inwestycyjnych oraz Uczestników Programów Inwestycyjnych Dystrybutorów
– na warunkach określonych w odpowiednich umowach, regulaminach lub zasadach uczestnictwa,
d) Uczestników będących osobami prawnymi,
e) pracowników oraz osób pozostających w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze z co najmniej jednym z następujących podmiotów: Towarzystwem, Agentem Transferowym,
Depozytariuszem, Dystrybutorem, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa,
f) podmiotów będących nabywcami usług finansowych świadczonych przez Towarzystwo, akcjonariuszy
Towarzystwa lub podmioty dominujące lub zależne w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa,
2) w przypadku prowadzenia kampanii promocyjnej w określonym czasie, w odniesieniu do określonego
Dystrybutora, dla wszystkich lub określonych grup nabywców,
3) w przypadku składania Zleceń za pośrednictwem Dystrybutorów, innych niż Towarzystwo, na zasadach
ustalonych pomiędzy Towarzystwem a Dystrybutorem,
4) w wyjątkowych sytuacjach w stosunku do osób, których reklamacje zostały uwzględnione przez Towarzystwo,
5) w innych przypadkach, na wniosek Uczestnika, za zgodą Towarzystwa.
Z tytułu Zamiany pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością
opłaty, która zostałaby pobrana przy zbyciu Jednostek Subfunduszu, którego Jednostki są zbywane w wyniku
Zamiany, a opłaty, która została pobrana z tytułu zbycia Jednostek podlegających odkupieniu w ramach
Zamiany. Opłata pobierana jest pod warunkiem, że różnica ta jest dodatnia.

