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6. Sporenie a Investovanie 

Účet majiteľa CP – slovenské cenné papiere

Držiteľská správa zahraničných cenných papierov

ÚČET MAJITEĽA CP VEDENÝ V EVIDENCII BANKY AKO ČLENA CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA Sadzba
Zriadenie účtu a zrušenie účtu 0,00 €
Vedenie účtu1/ 0,2 %
Stavový výpis 3,00 €2/

1/ Základom na výpočet Poplatku je priemerná denná výška hodnoty portfólia cenných papierov počítaná z menovitej hodnoty dlhopisov a trhovej hodnoty akcií. Trhová 
hodnota akcií sa určuje na základe posledného kurzu uverejneného burzou cenných papierov, ak tento nie je známy, potom na základe poslednej známej kúpnej 
ceny, a ak nie je známa posledná kúpna cena, potom sa na výpočet Poplatku použije menovitá hodnota akcií.  Poplatok je splatný 2-krát ročne, vždy k 15.1. a 15.7. 
kalendárneho roka, a to za predchádzajúcu časť kalendárneho roka alebo ku dňu zrušenia Účtu majiteľa CP, ak bol zrušený počas kalendárneho roka. V Poplatku je 
zahrnutá DPH.

2/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ 

 Neplatí na stavové výpisy k 30.6. a k 31. 12. kalendárneho roka, ktoré Banka poskytuje bezplatne

1/

Základom pre výpočet Poplatku za držiteľskú správu zahraničných cenných papierov je priemerná denná výška hodnoty portfólia počítaná z nominálnej hodnoty 
dlhopisov a trhovej hodnoty akcií v portfóliu. Hodnoty v cudzích menách sa prepočítajú priemerom z nákupného a predajného kurzu Banky pre danú menu platného 
v daný deň. Poplatok je splatný 2-krát ročne, vždy k 15.1. a k 15.7. kalendárneho roka, a to za predchádzajúcu časť kalendárneho roka. V Poplatku je zahrnutá DPH.

DRŽITEĽSKÁ SPRÁVA ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV1/ adzba                                                                S  
Poplatok 0,4 %

ÚČET MAJITEĽA PODIELOVÉHO LISTU VEDENÝ V EVIDENCII BANKY Sadzba
Zriadenie účtu a zrušenie účtu 0,00 €
Mimoriadny výpis zo zoznamu Podielnikov 5,00 €
Mimoriadny výpis transakcií s Podielovými listami 5,00 €

d. Cenné papiere
Obchodovanie s cennými papiermi – slovenské a zahraničné cenné papiere2/

NÁKUP A PREDAJ CENNÝCH PAPIEROV 0,01 – 15 000 € 15 000,01 – 30 000 € 30 000,01 – 150 000 € 150 000,01 – 500 000 € nad 500 000,01 €

DLHOPISY1/ 0,70 %, min. 25,00 € 105,00 € + 0,50 %  
z objemu nad 15 000 €

180,00 € + 0,25 % 
z objemu nad 30 000 €

480,00 € + 0,12 % 
z objemu nad 150 000 € individuálne

AKCIE1/ 1,00 %, min. 25,00 € 150,00 € + 0,70 % 
z objemu nad 15 000 €

255,00 € + 0,50 % 
z objemu nad 30 000 €

855,00 € + 0,25 % 
z objemu nad 150 000 € individuálne

Poplatok     Sadzba
Zmena podmienok Pokynu, zrušenie Pokynu Klientom, poplatok za nezrealizovaný Pokyn 3,00 €

1/ Z objemu transakcie (pri dlhopisoch bez alikvotného úrokového výnosu).
2/ K vyššie uvedeným Poplatkom za obchodovanie s cennými papiermi môžu byť v závislosti od zahraničného trhu, kde bol uskutočnený obchod s cennými papiermi, 

pripočítané dodatočné poplatky a náklady súvisiace s daňovými povinnosťami, obchodovaním a s vysporiadaním obchodov s cennými papiermi, ktoré vyplývajú zo 
zákonných povinností platných pre príslušný zahraničný trh.




