
SADZOBNÍK POPLATKOV  
PRE FYZICKÉ OSOBY
CENNÉ PAPIERE

PLATNOSŤ OD 8. 3. 2018
ÚČINNOSŤ OD 22. 3. 2018



Uzavretie Komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov [KZ] 5,00 €

Realizácia obchodu s CP objem obchodu 
[v €, resp. ekvivalent v CM]

poplatok v € 
[pri dlhopisoch bez AÚV]* 
[v % z objemu obchodu]

do 1 000,00 € vrátane 30,00 €

nad 1 000,00 € do 10 000,00 € vrátane 1,00 %, min. 30,00 €

nad 10 000,00 € do 30 000,00 € vrátane 0,70 %, min. 100,00 €

nad 30 000,00 € individuálne

Priame obchody 0,15% z objemu obchodu  
[pri dlhopisoch bez AÚV],*  
min. 30,00 €, max. 500,00 €

Dodatok ku KZ 3,00 €

Úschova listinných CP  
[z nominálnej hodnoty  
uschovaných CP/mesačne]

do 50 000,00 € 0,10 % p. a., min. 20,00 € 
mesačne + DPH

nad 50 000,00 € individuálne + DPH

Uloženie listinných CP [z nominálnej hodnoty uschovaných CP/mesačne] individuálne + DPH

Správa zaknihovaných CP [z trhovej hodnoty portfólia CP/mesačne] individuálne + DPH

Držiteľská správa zaknihovaných CP [z trhovej hodnoty portfólia CP/mesačne] 0,15 % p. a., min. 20,00 € 
mesačne + DPH

Inštrukcia pre vysporiadanie obchodu 48,00 €X

Zastupovanie na valnom zhromaždení individuálne + DPH

Stavový výpis z držiteľského účtu [na vyžiadanie] 6,00 €X

Umiestňovanie, upisovanie a vydávanie CP individuálne + DPH

Iné nešpecifické úkony a služby individuálne + DPH
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OBCHODOVANIE S CENNÝMI PAPIERMI

SLUŽBY KAPITÁLOVÝCH TRHOV



Mesačný poplatok za vedenie majetkového účtu [poplatok je účtovaný k poslednému dňu 
príslušného kalendárneho roka sumárne za každý, čo i len začatý mesiac vedenia účtu  
v danom roku]

0,0006 % nominálnej hodnoty cenných 
papierov evidovaných na účte majiteľa
cenných papierov v  príslušný mesiac, 
najmenej však 3 €X mesačne 

Zrušenie účtu 12,00 €X

Prevod, presun zaknihovaných cenných papierov*** 20,00 €/ISINX

Prechod zaknihovaných cenných papierov [za ISIN] 10,00 € + 0,03 € za každý cenný papier + 
DPH

Právo nakladať, pozastavenie práva nakladať, zaregistrovanie, zmena, zánik 5,00 €X + refakturácia nákladov CDCP 

Registrácia záložného práva do registra záložných práv CDCP a registrácia zabezpečovacích 
prevodov do osobitnej evidencie CDCP [zaknihované aj listinné cenné papiere]

0,15 % z výšky pohľadávky,
min. 41,67 €, max. 
625,00 € + refakturácia nákladov
tretích strán + DPH 

Zmena, zánik záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu 45,00 €X + refakturácia nákladov
tretích strán 

Výpis − stavový na základe žiadosti klienta 5,00 €X

Ďalšie služby člena CDCP spoplatnené individuálne [poplatky 
účtované vo výške poplatkov CDCP + 
odmena banky 10 %
z poplatku, ktorý si účtuje CDCP,  
min. 8,00 €] + DPH

* K poplatku sa pripočítavajú náklady tretích strán na realizáciu obchodu [napr. poplatky burzy, CDCP a pod.].

** Poplatok sa platí za každú podanú žiadosť.

***  Presun zaknihovaných cenných papierov z účtu, ktorý je evidovaný v CDCP, na účet v Poštovej banke, a.s.,  
je v súlade so zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách bezplatný.

X  V poplatku je podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov započítaná DPH v platnej sadzbe.
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SLUŽBY ČLENA CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA 
CENNÝCH PAPIEROV SR [CDCP]**


