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Black Friday la Certinvest
noiembrie 23, 2012

Şi ce dacă Black Friday vine de la americani? Reducerile de preţuri merită întotdeauna să fie
sărbătorite. Şi cum mai toată lumea a anunţat că va începe din noaptea aceasta să dea „Refresh” la
tot felul de website-uri de cumpărături, ne-am gândit că într-o zi cu o astfel de descărcare de
portofele, nu ar strica să încurajăm la cumpătare, şi deci, la economisire.
Astfel s-a născut Black Friday la Certinvest. Concret, nu se va percepe comision de subscriere
pentru toate operaţiunile de subscriere realizate în data de 23 noiembrie 2012 (Black Friday 2012),
în următoarele fonduri deschise de investiţii administrate de Certinvest:









Certinvest Obligaţiuni,
Certinvest Prudent,
Certinvest Dinamic,
Certinvest Next Generation,
Certinvest BET Index,
Certinvest BET-Fi Index,
Certinvest XT Index,
Certinvest Short Fund
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Pentru ca operaţiunea să fie exceptată de la plata comisionului de subscriere, aceasta trebuie să aibă
loc în data de 23 noiembrie 2012 în intervalul orar 00.00 – 23.59, astfel:






Pentru plăţile realizate prin card bancar, plata trebuie să aibă loc în intervalul orar specificat
mai sus, în condiţiile prevăzute de prospectele de emisiune ale fondurilor deschise de
investiţii participante la promoţie;
Pentru plăţile realizate prin ordin de plată/ foaie de vărsământ, acestea trebuiesc realizate în
intervalul specificat mai sus, iar copia ordinului de plată şi/sau a foii de vărsământ să fie
transmisă la sediul SAI Certinvest S.A. până la finalul zilei de 26 noiembrie 2012;
Pentru adeziunile realizate cu plata în numerar la sediul Certinvest sau la sediile
distribuitorilor autorizaţi, acestea trebuiesc efectuate vineri 23 noiembrie 2012, în programul
de lucru al SAI Certinvest S.A.(09:00 – 17:30), respectiv în programul de lucru al fiecărui
distribuitor.

Aşadar, vă dorim cumpărături plăcute de Black Friday şi vă aşteptăm să vă investiţi economiile
generate de reducerile de preţuri, în fondurile administrate de Certinvest, fără comisioane de
subscriere.
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