
 
          

         365.invest, správ. spol., a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,   

         zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 896/B, IČO: 31 621 317, IČ DPH: SK7020000680 1/2 

 
 

ŠTATÚT MARKETINGOVEJ AKCIE 
„Zľava zo vstupného poplatku“ 

(ďalej len „Štatút“)  
 

 

  1. Vyhlasovateľ marketingovej akcie                                                                                                                               
 

Obchodné meno: 365.invest., správ. spol., a. s.   

IČO: 31 621 317 

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl. č.: 896/B 

(ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „365.invest“) 
 

  2. Termín marketingovej akcie                                                                                                                                           
 

  01. 02. 2023 - 28. 02. 2023 

  3. Účastníci akcie a určenie fondov                                                                                                                                 
 

 Akcia je určená pre všetkých investorov a/alebo podielnikov, ktorí investujú do fondu: Realitný  o. p. f. (ďalej len „Fond“) 

 

  4. Podmienky akcie                                                                                                                                                           

Na minimálnu výšku vstupnej a následnej investície do Fondu sa vzťahujú ustanovenia Predajného prospektu Fondu platného v čase 
trvania marketingovej akcie. Akákoľvek zmena Predajného prospektu Fondu, ktorá sa stane platnou po skončení marketingovej 
akcie, sa nebude vzťahovať na investície investorov a/alebo podielnikov uskutočnené do 28.02.2023. 

Peňažné prostriedky vo výške predajnej ceny podielového listu musia byť pripísané na určený účet Fondu s jednoznačnou identifikáciou 
od 01.02.2023 do 28.02.2023, a zároveň musí byť v tomto termíne doručená aj úplná Žiadosť o vydanie podielových listov do sídla 
365.invest. K jednoznačnej identifikácii sa vyžaduje uvedenie správneho variabilného symbolu (rodné číslo) a špecifického symbolu (číslo 
Žiadosti o vydanie podielových listov). . V prípade prestupu medzi podielovými fondmi je rozhodujúci termín doručenia Žiadosti o 
prestup medzi podielovými fondmi od 01.02.2023 do 28.02.2023. 365.invest nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku 
udalostí, ktoré má alebo mohol mať pod kontrolou investor, alebo udalostí, za ktoré investor zodpovedá, alebo škody vzniknuté v dôsledku 
porušenia alebo omeškania akejkoľvek povinnosti investora voči 365.invest, vrátane neuvedenia alebo nesprávneho uvedenia 
identifikačných údajov v úplnej Žiadosti o vydanie podielových listov, vrátane variabilného a špecifického symbolu. 

Na vydanie podielových listov a určenie rozhodujúceho dňa (deň na určenie aktuálnej ceny podielového listu) sa vzťahujú ustanovenia 
platného Predajného prospektu Fondu, Štatútu Fondu a Všeobecných obchodných podmienok 365invest. Investorovi bude priznaný 
nárok na uplatnenie zľavy v rámci tejto marketingovej akcie, pokiaľ budú dodržané podmienky uvedené v predchádzajúcom odseku. 

Všetci podielnici a/alebo investori, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky, môžu investovať do Fondu  so  100 % zľavou zo 
vstupného poplatku. 

V prípade, ak podielnik podá Žiadosť o vyplatenie podielových listov Fondu vydaných v rámci tejto marketingovej akcie, bude sa 
uplatňovať výstupný poplatok v súlade s Predajným prospektom Fondu platným v čase uskutočnenia investície. 

Marketingová akcia sa vzťahuje aj na investície do Fondu, realizované prestupom z iného podielového fondu. Pri týchto 
investíciách sa bude uplatňovať výstupný poplatok, ktorého výška sa určí v zmysle Predajného prospektu podielového fondu platného v 
čase, kedy ste investíciu do tohto podielového fondu uskutočnili. 

 

  5. Záverečné ustanovenia                                                                                                                                                 

Investori, ktorí budú prvýkrát investovať do Fondu v správe 365.invest, sú povinní okrem Žiadosti o vydanie podielových listov uzatvoriť 
Rámcovú zmluvu o zriadení Majetkového účtu a investovaní do Podielových fondov, na základe ktorej sa vytvoria právne predpoklady   
na investovanie. 365.invest si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania marketingovej akcie zmeniť pravidlá a podmienky 
marketingovej akcie. 
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V Bratislave, dňa 30.01.2023 

 

 

 
 

Vypracoval: 

 

 

----------------------------------   ----------------------------------  ---------------------------------- 

      Mgr. Tatiana Uličná        Ing. Gabriel Balog          Ing. Matej Godál  

       predseda predstavenstva       člen predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE: 

Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút 
fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s. a na 
www.365invest.sk.  

 

S investíciou do  fondu je spojené aj riziko, v závislosti  od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, 
sa  môže aj znižovať a investor nemá zaručenú návratnosť pôvodne investovanej sumy. 

http://www.365invest.sk/

