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Vašim investíciám 
venujeme čas od roku 1819



Služby Erste Private Banking môžete využívať vďaka 
Slovenskej sporiteľni, najväčšej univerzálnej banky na 
Slovensku. Od roku 2001 je členom Erste Group, jednej 
z najväčších a najvýznamnejších stredoeurópskych 
bankových skupín, ktorá disponuje silným kapitálovým 
zázemím a dlhodobo dosahuje výborné hospodárske 
výsledky. Práve vďaka tomu získala množstvo významných 
ocenení nielen doma, ale aj v zahraničí. 

Erste Private Banking je preferovaný správca majetku 
klientov v strednej a východnej Európe a najväčší svojho 
druhu v Rakúsku. Je aktívny v 6 krajinách a spravuje aktíva 
pre takmer 16-tisíc privátnych klientov v objeme približne 
17-miliárd eur.

Služby Erste Private Banking sú určené klientom, ktorí majú 
záujem o dlhodobé zhodnotenie finančných prostriedkov 
a objem ich investovaného majetku je minimálne vo 
výške 200-tisíc eur. Pri správe aktív využívame dlhoročné 
know-how skupiny Erste v oblasti globálnych trhov či 
overených investičných a rozhodovacích modelov. Dôraz 
kladieme na spokojnosť klientov, diskrétnosť a kvalitu 
obsluhy, ktorá uspokojí aj tie najnáročnejšie požiadavky. 

Poskytujeme 2 základné typy služieb: 
realizácia individuálneho investičného rozhodnutia klienta 
pri každej investícií a aktívne riadená správa portfólia, 
ktorá využíva profesionálne investičné rozhodnutia a 
adekvátne reakcie na finančných trhoch, uskutočňované bez 
emócií, na základe strategickej a taktickej alokácie. 

Služba 
Erste Private Banking



• Aktívne riadená správa portfólia

• Obchodovanie a správa majetku v diskrétnom režime 

• Nákup, predaj a správa cenných papierov 

• Menové obchody

• Ponuka produktov tretích strán

• Úvery zabezpečené finančným kolaterálom 

• Nákup, predaj a úschova zlatých odliatkov a predaj 
zlatých mincí

• Kreditná karta VISA Exclusive 

• Individuálne riešenia pre ochranu a správu majetku

• Široké spektrum doplnkových služieb podľa 
špecifických požiadaviek klienta

Špeciálne riešenia pre klientov 
Erste Private Banking

Naši privátni bankári sú profesionáli s bohatými 
skúsenosťami v oblasti bankovníctva 
a finančných trhov. 
Klientom sú k dispozícii vo všetkých regiónoch 
Slovenska aj mimo štandardných otváracích hodín. 
Klienti Erste Private Banking majú taktiež možnosť  
telefonického zadávania pokynov, vďaka čomu 
dokážu svoje investičné rozhodnutia realizovať 
rýchlo a jednoducho.



Kontakty
Erste Private Banking
Tel: 02/48 62 22 03
E-mail: ersteprivatebanking@slsp.sk 
Web: www.ersteprivatebanking.sk
Sledujte nás na LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/Erste Private Banking

Služby privátneho bankovníctva 
poskytuje Slovenská sporiteľňa.


