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Cenník investičných služieb 

A. Služby poskytované obchodníkom bezodplatne 

 zriadenie a vedenie Majetkového účtu klienta 
 odoslanie Potvrdenia o nákupe/predaji FN (tzv. konfirmácia) po realizácii obchodu 
 prijatie platby v mene EUR od iných bánk v Slovenskej republike 
 prevod finančných nástrojov od iného obchodníka s cennými papiermi 
 zmeny v evidencii osobných údajov na základe požiadavky klienta 
 podanie pokynu, zrušenie podaného pokynu (v prípade, že pokyn nebol ešte zrealizovaný) 
 výpis z Majetkového účtu klienta (1x ročne, elektronicky alebo poštou) 

B. Verejne neobchodované cenné papiere 

1. Obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja 

Finančný nástroj Odplata 

Zmenky 0,35 % z celkového objemu obchodu 

Dlhopisy, akcie (1) 1,00 % z celkového objemu obchodu, min. 100 € 

Dlhopis PPE 5/2015 20Y – kúpa (2) 5,00 % z plánovanej investovanej čiastky  

Dlhopis PPE 5/2015 20Y – predaj (3) 3,00 % z celkového objemu obchodu, min. 100 €  

Ostatné finančné nástroje stanovené individuálne 

2. Verejne neobchodované akcie spoločnosti PROXENTA Cuban Investment, a. s. 

Všetky poplatky uvedené v tomto bode cenníka sa počítajú z trhovej ceny akcie. 

Služba obchodníka Odplata d) 

kúpa akcie 1,00 % z celkového objemu obchodu, min. 100 € 

predaj akcie 1,00 % z celkového objemu obchodu, min. 100 € 

úschova  a správa akcie 0,30 % p. a. 

prevod FN k inému OCP z rozhodnutia klienta 5,00 %  

3. Úschova a správa FN, vrátene držiteľskej správy (1) 

Finančný nástroj Odplata d) 

listinné finančné nástroje 0,30 % p. a. z nominálnej hodnoty FN 

zaknihované finančné nástroje 0,30 % p. a. z nominálnej hodnoty FN, min. 30 € 

4. Prevod a vyzdvihnutie finančných nástrojov z úschovy a správy (1) 

Úkon Odplata 

vyzdvihnutie listinných FN z 
úschovy a správy 

zmenky 0,30 % p. a. z nominálnej hodnoty FN 

dlhopisy, akcie 1,00 % z trhovej hodnoty FN, min. 150 € 

prevod FN k inému OCP 3,00 % z trhovej hodnoty FN, min. 150 € 
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5. Zľavy z poplatkov 

Ak hodnota majetku klienta u obchodníka presiahne objem 100 000,- EUR alebo jeho ekvivalentu v cudzej 
mene, služby obchodníka spojené s obstaraním kúpy alebo predaja finančného nástroja, úschovy a správy 
finančných nástrojov, vrátene držiteľskej správy vo vzťahu k verejne neobchodovaným cenným papierom, 
budú klientovi poskytované so zľavou 50% zo štandardného poplatku. Pri nákupe finančných nástrojov 
v hodnote od 100 000,- EUR alebo jej ekvivalentu v cudzej mene, bude klientovi poskytnutá zľava 50% 
z poplatku za nákup. 

C. Verejne obchodované cenné papiere 

1. Obstaranie predaja finančného nástroja 

Finančný nástroj Trh Odplata 

Akcie (4) 

Slovensko, BCPB 1,50 % z celkového objemu obchodu + 30 EUR 

Česká republika, BCPP 1,30 % z celkového objemu obchodu + 500 CZK 

USA 1,50 % z celkového objemu obchodu + 25 USD 

Ostatné finančné nástroje stanovené individuálne 

2. Úschova a správa FN, vrátene držiteľskej správy 

Finančný nástroj Odplata d) 

listinné finančné nástroje 0,30 % p. a. z trhovej hodnoty FN 

zaknihované finančné nástroje c) 

emitované v mene EUR 15 EUR 

emitované v mene CZK 400 Kč  

emitované v mene USD 20 USD 

3. Prevod a vyzdvihnutie finančných nástrojov z úschovy a správy 

Úkon Odplata 

vyzdvihnutie listinných FN z úschovy a správy 1,00 % z trhovej hodnoty FN, min. 150 € 

prevod FN k inému OCP z rozhodnutia klienta 3,00 % (5) 

D. Ostatné poplatky 

Úkon Odplata d) 

prevod FN medzi majetkovými účtami rôznych klientov (6) 1,00 % z trhovej hodnoty FN, min. 150 € 

prijaté platby v cudzej mene preúčtované poplatky tretích strán 

bezhotovostný prevod peňazí z majetkového účtu (7) 0,30 € 

bezhotovostný prevod peňazí do zahraničia alebo na účet 
vedený v inej mene ako EUR (8) 

0,50 % (9), min. 10 €, max. 50 € 

zrýchlený prevod peňazí na autorizovaný účet klienta 100 € + poplatky tretích strán 

konverzia mien pri realizácii pokynu na nákup FN 0,15 % (10) + poplatky tretích strán 

vyhotovenie a odoslanie mimoriadneho Potvrdenia (11) 10 € 
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E. Služby spojené s upisovaním FN a administráciou emisií dlhopisov 

Poplatky za služby spojené s upisovaním finančných nástrojov budú dohodnuté individuálne, v závislosti od 
druhu, komplexnosti a rozsahu poskytovanej služby. Nižšie uvedené poplatky súvisiace s administráciou 
emisií sa vzťahujú na emisie dlhopisov pre subjekty skupiny PROXENTA, ak nie je dohodnuté inak. 

Administrácia, realizácia emisie Odplata 

objem emisie do 3 mil. € (alebo ekvivalent v cudzej mene) 0,25 % z objemu emisie 

objem emisie 3 mil. € až 7 mil. € (alebo ekvivalent v cudzej mene) 0,20 % z objemu emisie 

objem emisie nad 7 mil. € (alebo ekvivalent v cudzej mene) 0,15 % z objemu emisie 

administrácia kupónu / istiny (jednotlivo za každú činnosť) 0,10 % z objemu emisie 

zrušenie emisie dlhopisov 0,10 % z objemu emisie 

F. Všeobecné ustanovenia 

a) Poplatky za služby kúpy alebo predaja FN sú splatné momentom realizácie/vysporiadania obchodu. Pri 
dlhopisoch sa do celkového objemu obchodu na účely výpočtu poplatku započítava alikvotný úrokový 
výnos (AUV). Pri obchodovaní mimo územia SR sa môžu k poplatku pripočítavať miestne dane vo výške 
aktuálnej pre danú lokalitu a v čase realizácie obchodu. 

b) Poplatky za službu úschova a správa verejne neobchodovaných FN sú počítané denne. Všetky poplatky za 
poskytnuté služby úschovy a správy FN sú splatné k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. 

c) Poplatky za službu úschova a správa zaknihovaných verejne obchodovaných FN sú účtované mesačne. 
Všetky poplatky za poskytnuté služby úschovy a správy FN sú splatné k poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca.  

d) Za všetky poskytnuté služby, ktoré sú predmetom dane z pridanej hodnoty zmysle zákona č.222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení, bude k poplatku za službu účtovaná aj príslušná sadzba 
DPH. 

e) Poplatky sú účtované vždy v menách príslušných majetkových účtov klienta a sú splatné formou inkasa z 
majetkového  účtu klienta, ak nie je dohodnuté s klientom inak. 

f) Zľavy poskytované obchodníkom nie je možné spájať. 

g) Poplatky za činnosti a služby obchodníka neuvedené v tomto cenníku môžu byť s klientom dohodnuté 
individuálne. 

h) Skutočne vynaložené náklady, ako napr. poplatky a ostatné náhrady tretích strán, neuvedené v tomto 
cenníku, ktoré vzniknú obchodníkovi pri poskytovaní služby klientovi na základe jeho požiadavky budú 
následne preúčtované klientovi.  

i) V prípade vzniku finančného záväzku klienta voči obchodníkovi bude tento riešený individuálnym 
postupom zo strany obchodníka. Ak klient neuhradí svoj finančný záväzok riadne a včas, obchodník má 
právo účtovať si sankčný úrok z omeškania za každý deň omeškania, a to odo dňa splatnosti dlžnej sumy 
až do okamihu jej splatenia obchodníkovi v zmysle ust. § 369 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, v platnom znení. 

j) Ekvivalent v cudzej mene sa prepočítava do meny EUR na základe kurzového lístka ECB. 

k) Cenník nadobúda platnosť 12.5.2020 a účinnosť dňom 27.5.2020. Tento cenník dňom svojej účinnosti 
nahrádza všetky dovtedy platné cenníky a systémy zliav poskytované klientom obchodníka bez výnimky. 
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G. Vysvetlivky 

(1) nevzťahuje sa na akcie spoločnosti PROXENTA Cuban Investment, a. s.  

(2) z plánovanej investovanej čiastky za nákup dlhopisov v zmysle pokynu na nákup FN. Klientovi nebudú po 
nákupe dlhopisov PPE 5/2015 20Y účtované poplatky za službu úschova a správa FN, vrátane držiteľskej 
správy. Do Plánovanej investovanej čiastky sa nezapočítavajú výnosy z týchto dlhopisov. Špecifikácia 
investovanej čiastky: 

Platnosť pokynu (v rokoch): 5 rokov 10 rokov 15 rokov 

Plánovaná investičná čiastka 

3 000 € 6 000 € 9 000 € 

6 000 € 12 000 € 18 000 € 

9 000 € 18 000 € 27 000 € 

12 000 € 24 000 € 36 000 € 

(3) za predaj FN pred uplynutím platnosti pokynu na nákup (viď predchádzajúci bod), poplatok sa účtuje z 
celkového objemu obchodu. 

(4) platí iba pre nasledovné FN: akcie, ETF, ETN, ETC. 
(5) z trhovej hodnoty FN. 
(6) Poplatok za prevod FN z majetkového účtu klienta na iný majetkový účet iného klienta, ak tento prevod 

je vykonaný na inom základe, akým je nákup/predaj FN prostredníctvom obchodníka (napr. 
kúpnopredajná alebo darovacia zmluva). V prípade akcie PROXENTA Cuban Investment, a. s. sa pre 
výpočet použije trhová cena FN. Poplatok sa účtuje na ťarchu majetkového účtu klienta, z podnetu 
ktorého FN odchádzajú k inému klientovi. Poplatok je účtovaný a splatný k poslednému dňu 
kalendárneho mesiaca, v ktorom sa prevod zrealizoval. 

(7) platí iba pre tuzemský platobný styk v mene EUR. 
(8) uplatňuje sa pri platbách do zahraničia, vrátane platby v mene EUR v rámci EHP krajín, ktorá nespĺňa 

podmienky SEPA platby, a tiež pri platbách v cudzej mene do iných bánk v SR. 
(9) z požadovaného objemu finančných prostriedkov na odoslanie. 
(10) z objemu konvertovanej čiastky a meny. 
(11) listina vyhotovená z podnetu klienta mimo dokladov štandardne poskytovaných klientovi, poplatok za 

úkony naviac k štandardným službám obchodníka. 

Skratky použité v cenníku: 

AUV alikvotný úrokový výnos  
BCPB Burza cenných papierov Bratislava 
BCPP Burza cenných papierov Praha 
DPH daň z pridanej hodnoty 
ECB Európska centrálna banka 
EHP Európsky hospodársky priestor 

FN finančný nástroj (napr. akcie, dlhopisy, zmenky a i.) 
SEPA Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) 
USA Spojené štáty americké 

Meno klienta: 

Dátum prevzatia: 


	Meno a priezvisko/obchodné meno: 
	dátum: 


