
Moventum investiční účty

Klasický 
investiční účet

• > 10.000 produktů*

• Fondy a ETF od více než 400 investičních společností

• Ideální pro klienta s individuálním výběrem cenných papírů

* v závislosti na zemi původu / povolení distribuce

Flexibilní 
investiční účet

• Stejná produktová řada jako u MOVEclassic 

• Flexibilní poplatková struktura

• Vhodné pro správu na bázi servisního poplatku

Aktivně spravovaný 
investiční účet

• Aktivně spravovaný investiční účet s mandátem asset 
managementu

• Pro různé rizikové profily

• Se čtvrtletním rebalancováním a podrobným reportováním

Investiční účet s různými 
modelovými strategiemi 

• Portfolio s předem vybranými fondy 

• Pro různé rizikové profily

• Se čtvrtletním rebalancováním



Klasický investiční účet 

› Fixní poplatek za vedení účtu 48 EUR

› Standardní transakční poplatky za investiční fondy  
a jiné cenné papíry

› Snížené transakční poplatky pro Top 100 ETF

› Standardní poplatky za úschovu cenných papírů

› Standardní podmínky za trailer fee

› Vstupní poplatek se slevou až 100%

› Standardní právní reporty

Alokace portfolia se čtvrtletním 
rebalancováním pro různé rizikové profily,  
bez mandátu pro správu aktiv  

› Poplatek za platformu vypočítaný na základě aktiv 
účtu

› Žádný poplatek za vedení účtu, žádný transakční 
poplatek, žádný poplatek za úschovu cenných 
papírů, žádné management fee

› Finanční poradce se může rozhodnout přenést 
trailer fee na koncového zákazníka

› Finanční poradce může nastavit servisní poplatek  
v procentech a/nebo poplatek za příchozí platby 

› Moventum nabízí modely fixních investic v rámci 
„execution only“ (žádné aktivní řízení) pro různé 
profily rizik/příležitostí, např. MOVEeasy inspired by 
Vanguard funds.

› Čtvrtletní automatické rebalancování

› Standardní reporting

Investiční účet s flexibilní poplatkovou 
strukturou  

› Poplatek za platformu na základě aktiv účtu

› Standardní transakční poplatky za investiční fondy 
a jiné cenné papíry

› Snížené transakční poplatky pro Top 100 ETF

› Standardní poplatky za úschovu cenných papírů

› Standardní podmínky za trailer fee

› Vstupní poplatek se slevou až 100%

› Standardní právní reporty

› Finanční poradce se může rozhodnout přenést 
trailer fee na koncového zákazníka

› Finanční poradce může nastavit servisní poplatek 
 v procentech a/nebo poplatek za příchozí platby

Profesionální správa aktiv s mandátem 
správy majetku mezi klientem a správcem 
portfolia 

› Poplatek za platformu vypočítaný na základě aktiv 
účtu

› Žádný poplatek za vedení účtu, žádný transakční 
poplatek, žádný poplatek za úschovu cenných papírů

› Poplatek za správu portfolia

› Finanční poradce se může rozhodnout přenést trai-
ler fee na koncového zákazníka

› Finanční poradce může nastavit servisní poplatek  
v procentech a/nebo poplatek za příchozí platby

› Čtvrtletní automatické rebalancování a realokace

› Podrobné reportování portfolia pro finanční poradce 
a klienty

› Podpora poradce prostřednictvím pravidelných 
webinářů

Depot- und KontomodelleMoventum investiční účty

Další informace najdete na našich webových stránkách 
www.moventum.lu 
Sledujte nás na:

Moventum S.C.A.  ·  12, rue Eugène Ruppert  ·  L-2453 Luxembourg 
Tel. +352 26 154 200  ·  contact@moventum.lu  ·  www.moventum.lu

https://www.moventum.lu/
https://www.moventum.lu/
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=%2Fcompany%2F118795%2F
https://www.youtube.com/channel/UC9tMJU-wqZ538HOKAN_Hhqg
https://www.facebook.com/MoventumSCA

