Pravidelné investície
Funkcionalita
Aplikácia Patria Direct ponúka možnosť pravidelných investícií do podielových fondov vybraných
správcov. Cieľom je umožniť klientovi komfortne a pohodlne podať pokyn na nákup ním
zvoleného fondu, ktorý sa bude v pravidelných intervaloch automaticky opakovať a klient sa tak
nemusí o nič starať.

Zadanie pokynu pravidelných investícií
Pokyn pre pravidelné investície vkladáte zo štandardného pokynu pre nákup podielových listov
otvorených podielových fondov:

Kroky zadania pravidelnej investície
1. Vykonáte výber fondu, do ktorého chcete pravidelne investovať v sekcii Pravidelné
investície.
2. Zadáte objem, ktorý chcete pravidelne investovať do Vami zvoleného fondu.
3. Zaškrtnete políčko „Pravidelná investícia“, ktoré nájdete v spodnej polovici formulára
pre zadanie nákupného pokynu.
4. Do políčka „Začiatok investovania“ vložte dátum, odkedy máte záujem do Vami
zvoleného fondu začať pravidelne investovať. Periodicita je štandardne 1x za mesiac, t.j.
vždy k danému dňu mesiaca. Pokiaľ Vami zvolený deň nebude obchodným dňom, vykoná
sa pokyn pravidelnej investície najbližší nasledujúci obchodný deň.
5. Zaškrtnete „Súhlasím s podmienkami obchodovania týchto fondov“ a stlačíte
„Odoslať“.
6. Váš pokyn na pravidelnú investíciu bol vytvorený.

V prípade akýchkoľvek prianí alebo otázok nás prosím neváhajte
kedykoľvek kontaktovať na emaile info@patria-direct.cz alebo na linke
221 424 240.

Čo sa stane, keď na účte nebudem mať dostatok peňazí?
Pokiaľ tri obchodné dni pred plánovaným dátumom pravidelnej investície nie je na Vašom
obchodnom účte v Patria Finance dostatočná hotovosť, príde na Váš mobilný telefón SMS
s textom „Na Vašom účte Patria Direct neevidujeme k dd.mm dostatok peňažných prostriedkov
k vykonaniu pokynu v rámci služby Pravidelných investícií“ s tým, že dd.mm je dátum
najbližšieho budúceho pokynu.
Pokiaľ nie sú na Vašom obchodnom účte v Patrii peniaze ani v deň plánovaného vykonania
pokynu, príde na Váš mobilný telefón SMS „Vaša pravidelná investícia v Patria Direct nebola
vykonaná z dôvodu nedostatočného zostatku na Vašom účte.“

Ako môžem pokyn pravidelných investícií zrušiť?
Zrušenie pokynu pravidelných investícií je možné vykonať stlačením tlačítka „X“ v riadku
príslušného pokynu.

V prípade akýchkoľvek prianí alebo otázok nás prosím neváhajte
kedykoľvek kontaktovať na emaile info@patria-direct.cz alebo na linke
221 424 240.

