
Produktové podmínky Trend 8 v m ěně CZK 
platné od 2. 1. 2019 (dále jen „Podmínky Trend 8 CZK “) 

 
 

 

1. Do Fondů Společnosti denominovaných v měně CZK může Investor 
investovat také prostřednictvím produktu Trend 8, což je tzv. produkt 
životního cyklu nabízený Společností. 

2. Produkt Trend 8 se skládá z níže uvedených na sebe navazujících 
fází, ve kterých zůstávají investice Investora procentuálně rozloženy v 
jednotlivých Fondech zařazených do produktu Trend 8. Každá fáze 
trvá jeden rok, přičemž začátek příslušného roku se stanovuje 
(počítá) ode dne předpokládaného ukončení produktu Trend 8 
(uplynutí doby produktu Trend 8). Do produktu Trend 8 v měně CZK 
jsou zařazeny tyto Fondy: 
a) Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc třída A CZK, 

ISIN IE00BGLNMR04, marketingové označení Fondu je Generali 
Fond balancovaný dynamický (dále jen „FBD-CZK “), 

b) Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc třída A CZK, 
ISIN IE00BGLNMF81, marketingové označení Fondu je Generali 
Prémiový vyvážený fond (dále jen „PVF-CZK“), 

c) Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc třída A CZK, 
ISIN IE00BC7GWJ76, marketingové označení Fondu je Generali 
Fond korporátních dluhopisů (dále jen „FKD-CZK “), 

d) Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc třída A 
CZK, ISIN IE00B4361325, marketingové označení Fondu je 
Generali Prémiový konzervativní fond (dále jen „PKF-CZK “). 

3. Produkt Trend 8 počíná Fází č. 8 a končí Fází č. 1 a skládá se z 
těchto fází: 
a) Fáze č. 8 se skládá z 30 % FBD-CZK, 40 % PVF-CZK, 15 % 

FKD-CZK a 15 % PKF-CZK, a přechází do další fáze prvním 
dnem 2. roku trvání produktu Trend 8, 

b) Fáze č. 7 se skládá z 20 % FBD-CZK, 40 % PVF-CZK, 20 % 
FKD-CZK a 20 % PKF-CZK, a přechází do další fáze prvním 
dnem 3. roku trvání produktu Trend 8, 

c) Fáze č. 6 se skládá z 10 % FBD-CZK, 40 % PVF-CZK, 25 % 
FKD-CZK a 25 % PKF-CZK, a přechází do další fáze prvním 
dnem 4. roku trvání produktu Trend 8, 

d) Fáze č. 5 se skládá z 10 % FBD-CZK, 30 % PVF-CZK, 30 % 
FKD-CZK a 30 % PKF-CZK, a přechází do další fáze prvním 
dnem 5. roku trvání produktu Trend 8, 

e) Fáze č. 4 se skládá z 10 % FBD-CZK, 20 % PVF-CZK, 35 % 
FKD-CZK a 35 % PKF-CZK, a přechází do další fáze prvním 
dnem 6. roku trvání produktu Trend 8, 

f) Fáze č. 3 se skládá z 10 % PVF-CZK, 45 % FKD-CZK a 45 % 
PKF-CZK, a přechází do další fáze posledním dnem 6. roku 
trvání produktu Trend 8, 

g) Fáze č. 2 se skládá z 5 % PVF-CZK, 47,5 % FKD-CZK a 47,5 % 
PKF-CZK, a přechází do další fáze prvním dnem 8. roku trvání 
produktu Trend 8, a 

h) Fáze č. 1 se skládá z 50 % FKD-CZK a 50 % PKF-CZK, až do 
ukončení produktu Trend 8 posledním dnem 8. roku trvání 
produktu Trend 8. 

(dále souhrnně nebo i jednotlivě jen „Fáze“). K přechodu mezi 
jednotlivými Fázemi dochází pouze u produktů Trend 8, jejichž 
aktuální majetek k výše uvedenému datu přechodu mezi Fázemi je 
minimálně ve výši 500 CZK. 

4. Den zahájení produktu Trend 8 je shodný se dnem, ve kterém budou 
Investorovi vydány Cenné papíry Fondů v poměru stanoveném pro 
počáteční Fázi produktu Trend 8, na základě připsání investice 
Investora na účet produktu Trend 8, což Společnost Investorovi 
potvrdí zasláním Potvrzení o založení produktu Trend 8, a to buď 
písemně, nebo e-mailem. Vydávání Cenných papírů Fondů 
Společnosti se řídí částí C čl. 7 Podmínek k investování. Doba, na 
kterou je produkt Trend 8 založen činí 8 let ode dne uvedeného v 
Potvrzení o založení produktu Trend 8. Po skončení doby, na kterou 
je produkt Trend 8 založen, zůstávají investice Investora ve Fázi č. 1 
až do odkupu všech Cenných papírů Fondů vydaných v rámci 
produktu Trend 8 dle části C čl. 8 Podmínek k investování. 

5. Vydáním dalších Cenných papírů Fondů v poměru stanoveném pro 
počáteční Fázi produktu Trend 8, na základě připsání další investice 
Investora na účet produktu Trend 8, bude zahájen další produkt 
Trend 8, přičemž celkový počet takto zahájených produktů Trend 8 
není omezen. 

6. Vydání Cenných papírů Fondů produktu Trend 8 je zpoplatněno ke 
dni připsání investice Investora na bankovní účet produktu Trend 8 
podle Ceníku platného ke dni připsání investice na bankovní účet 
produktu Trend 8. Vstupní poplatek Investičního programu je 
vypočítán dle vzorce: investovaná částka / 100 * příslušné % 
Vstupního poplatku Investičního programu. Investor nemá nárok na 
vrácení již zaplaceného Vstupního poplatku. 

7. Přechod mezi jednotlivými Fázemi dle čl. 3 těchto Podmínek Trend 8 
CZK (tj. přestup mezi Fondy Společnosti) se provádí automaticky v 
den zahájení nové Fáze a není zpoplatněn. 

8. Po dobu, na kterou je produkt Trend 8 založen, jsou umožněny 
jednorázové a pravidelné odkupy Cenných papírů vydaných v rámci 
produktu Trend 8 dle části C čl. 8 Podmínek k investování i přestupy z 
produktu Trend 8 do ostatních produktů Společnosti v měně CZK dle 
části C čl. 9 Podmínek k investování. 

9. Na investování do produktu Trend 8 se použijí Podmínky k 
investování. Pokud tyto Podmínky Trend 8 CZK a Smlouva nestanoví 
jinak, pak pojmy uváděné v těchto Podmínkách Trend 8 CZK a 
Smlouvě mají stejný význam jako pojmy uváděné v Podmínkách k 
investování. 

10.  Produkt Trend 8 je dle platné právní úpravy tzv. balíčkový produkt. 
Společnost tímto informuje Investora, že: 
a) výčet Fondů, které jsou do produktu Trend 8 zařazeny, je uveden 

v čl. 2 těchto Podmínek Trend 8 CZK, 
b) Investor může investovat do zařazených Fondů rovněž 

samostatně, bez nutnosti Investování do produktu Trend 8, 
c) Vstupní poplatky, Výstupní poplatky a další náklady produktu 

Trend 8 a dílčích Fondů, které jsou do něj zařazeny, jsou 
uvedeny v Ceníku a v Klíčových informacích pro investory. Oba 
dokumenty jsou dostupné na Internetové adrese. Vstupní a 
Výstupní poplatky balíčku mohou být vyšší než Fondů, které jsou 
do produktu zařazeny, 

d) produkt Trend 8 obsahuje mechanismus, který snižuje celkové 
riziko produktu (balíčku) oproti samostatnému investování do 
jednotlivých Fondů. Tímto mechanismem je především 
zkonzervativňování portfolia s blížícím se uplynutím doby trvání, 
na kterou byl produkt Trend 8 sjednán. 

11. Tyto produktové podmínky nabývají účinnosti uplynutím lhůty 
1 měsíce, a to ode dne jejich uveřejnění, a nahrazují předchozí 
produktové podmínky. 


