Pravidelné investice
Funkcionalita
Aplikace Patria Direct nabízí možnost pravidelných investic do podílových fondů vybraných
správců. Cílem je umožnit klientovi komfortně a pohodlně zadat pokyn na nákup jím zvoleného
fondu, který se bude v pravidelných intervalech automaticky opakovat a klient se tak nemusí o
nic dalšího starat.

Zadání pokynu pravidelných investic
Pokyn pro pravidelné investice vkládáte ze standardního pokynu pro nákup podílových listů
otevřených podílových fondů:

Kroky zadání pravidelné investice
1. Provedete výběr fondu, do kterého chcete pravidelně investovat v sekci Pravidelné
investice.
2. Zadáte objem, který chcete pravidelně investovat do Vámi zvoleného fondu.
3. Zaškrtnete políčko „Pravidelná investice“, které najdete ve spodní polovině formuláře
pro podání nákupního pokynu.
4. Do políčka „Začátek investování“ vložte datum, odkdy máte zájem do Vámi zvoleného
fondu začít pravidelně investovat. Periodicita investice je standardně 1x za měsíc, tj. vždy
k danému dni měsíce. Pokud Vámi zvolený den nebude dnem obchodním, provede se
pokyn pravidelné investice nejbližší následující obchodní den.
5. Zaškrtněte „Souhlasím s podmínkami obchodování těchto fondů“ a stiskněte
„Odeslat“.

6. Váš pokyn k pravidelné investici byl založen.

V případě jakýchkoliv přání nebo otázek nás prosím neváhejte kdykoliv
kontaktovat na emailu info@patria-direct.cz nebo na lince 221 424 240.

Co se stane, když na účtu nebudu mít dostatek peněz?
Pokud tři obchodní dny před plánovaným datem pravidelné investice není na Vašem obchodním
účtu u Patria Finance dostatečná hotovost, přijde na Váš mobilní telefon SMS s textem „Na Vašem
účtu Patria Direct neevidujeme k dd.mm dostatek peněžních prostředků k provedení pokynu
v rámci služby Pravidelných investic“ s tím, že dd.mm je datum nejbližšího příštího pokynu.
Pokud nejsou na Vašem obchodním účtu u Patria peníze ani v den plánovaného provedení
pokynu, přijde na Váš mobilní telefon SMS „Vaše pravidelná investice u Patria Direct nebyla
provedena z důvodu nedostatečného zůstatku na Vašem účtu.“

Jak mohu pokyn pravidelných investic zrušit?
Zrušení pokynu pravidelných investic lze provést stiskem tlačítka „X“ v řádku příslušného pokynu.

V případě jakýchkoliv přání nebo otázek nás prosím neváhejte kdykoliv
kontaktovat na emailu info@patria-direct.cz nebo na lince 221 424 240.

