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Zmena v podmienkach zasielania pravidelných investícií  
do podielových fondov spravovaných spoločnosťou Asset Management Slovenskej 

sporiteľne, správ. spol., a. s. (ďalej „AM SLSP“) 
 
 
Z dôvodu neexistencie platobného účtu, v prospech ktorého Banka doteraz vykonávala trvalé platobné 
príkazy na zasielanie pravidelných investícií do podielových fondov AM SLSP (ďalej „Trvalý príkaz“), Banka 
už nemôže ďalej vykonávať tieto Trvalé príkazy podľa pôvodne dohodnutých podmienok.  
 
Vzhľadom na to Banka pristúpila k nasledovným zmenám v podmienkach zasielania pravidelných investícií 
do podielových fondov AM SLSP: 
 

1. Rezervácia peňažných prostriedkov 
Na základe Klientom udeleného súhlasu s rezerváciou peňažných prostriedkov na Účte Klienta, Banka 
v deň splatnosti Trvalého príkazu zarezervuje na Účte Klienta peňažné prostriedky vo výške uvedenej 
v Trvalom príkaze (ďalej „Rezervácia“), pričom od tohto okamihu nebude môcť Klient nakladať s týmito 
rezervovanými peňažnými prostriedkami.  

 
Pokiaľ Klient v Trvalom príkaze udelil Banke súhlas, aby sa Banka v prípade nedostatku peňažných 
prostriedkov na Účte Klienta v deň splatnosti Trvalého príkazu pokúšala určitý, Klientom určený počet 
dní, vykonávať Trvalý príkaz, tak aj v prípade nedostatku peňažných prostriedkov na Účte Klienta v deň 
zriadenia Rezervácie, sa bude Banka tento istý počet dní pokúšať rezervovať peňažné prostriedky na 
Účte Klienta. 
 

2. Odpísanie peňažných prostriedkov 
Na základe Klientom udeleného súhlasu, Banka v deň vydania podielových listov odpíše z Účtu Klienta 
rezervované peňažné prostriedky (do výšky hodnoty vydaných podielových listov v rámci sporiaceho 
produktu AM SLSP) v prospech účtu príslušného podielového fondu, a to aj bez predloženia Platobného 
príkazu v súlade so zákonom o platobných službách. 

 
3. Zrušenie Trvalého príkazu 

Na základe Klientom udeleného súhlasu, Banka zruší Trvalý príkaz zriadený Klientom. Trvalý príkaz 
nahradí Rezervácia a odpísanie peňažných prostriedkov z Účtu klienta.  

 
Príklad: 
Trvalý príkaz v súčasnosti funguje tak, že každý mesiac, napr. 15. deň v mesiaci, sa prevedie z Účtu klienta 
napr. 20 EUR na účet Klientom zvoleného podielového fondu AM SLSP. Po udelení súhlasu Klientom príde 
k zmene a Banka namiesto realizácie Trvalého príkazu: 

1. zarezervuje 20 EUR na Účte Klienta 15. deň v mesiaci, 
2. následne automaticky odpíše z Účtu Klienta 20 EUR a  
3. prevedie 20 EUR na účet Klientom zvoleného podielového fondu AM SLSP.  

 
V sporení nepríde k žiadnym zásadným zmenám a naďalej ostane pre Klienta pohodlné a jednoduché. 
 
Pokiaľ Klient Banke neudelí súhlas s Rezerváciou peňažných prostriedkov a s následným odpísaním 
peňažných prostriedkov z Účtu Klienta v prospech účtu príslušného podielového fondu AM SLSP a so 
zrušením Trvalého príkazu, nebude možné pokračovať v pravidelnej investícii Klienta do podielových fondov 
AM SLSP. 
 
Účinnosť: Toto Zverejnenie je účinné odo dňa účinnosti Spoločného prevádzkového poriadku pre vedenie 
samostatnej evidencie podielových listov AM SLSP, na základe ktorého bude Banka viesť účty majiteľov 
podielových listov AM SLSP. 
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