
 Platný od 01.12.2019

Jednorázový poplatok v 

súvislosti s poskytovaním 

investičnej  služby

Poplatky tretích strán

Celkové náklady v súvislosti s 

poskytnutím investičnej 

služby

Splatnosť

10,- EUR                                                                           
na základe splatnosti 

vystavenej faktúry 

5,- EUR / ISIN                                                                             áno
na základe splatnosti 

vystavenej faktúry 

     Zrealizovaný obrat s finančnými 

nástrojmi
30,- EUR áno  1)2) 15,- EUR + 30,-EUR  *      

(1 ISIN)               

na základe splatnosti 

vystavenej faktúry 

Nezrealizovaný obrat s finančnými 

nástrojmi 
bezpoplatku áno

1)2) 15,- EUR *                          
(1 ISIN)                        

na základe splatnosti 

vystavenej faktúry 

Vykonanie pokynu na účet klienta 

prevod/prechod/presun 

30,- EUR / ISIN                          

+ 0,6 % z objemu transakcie 

min. 15,- EUR                                                                         

/

1) 10,- EUR + 30,- EUR / ISIN + 

0,6% z objemu transakcie 

min. 15,- EUR  *                                                                       

na základe splatnosti 

vystavenej faktúry 

Neúspešné vykonanie pokynu na účet 

klienta prevod/prechod/presun
10,- EUR / ISIN                                                                             / 1) 10,- EUR + 10,- EUR / ISIN  *                                                                           

na základe splatnosti 

vystavenej faktúry 

cena dohodnou / cena dohodou
na základe splatnosti 

vystavenej faktúry 

Jednorázový poplatok v 

súvislosti s poskytovaním   

investičnej služby

Splatnosť

podľa aktuálne platného 

cenníka BCPB

na základe splatnosti 

vystavenej faktúry 

podľa aktuálne platného 

cenníka CDCP

na základe splatnosti 

vystavenej faktúry 

podľa aktuálne platného 

cenníka člena

na základe splatnosti 

vystavenej faktúry 

Priebežné poplatky v 

súvislosti s poskytovaním 

služby

Celkové náklady v súvislosti 

s poskytnutím služby
Splatnosť

2,00 % p.a. + DPH 2,00 % p.a. + DPH štvrťročne

15 % p.a. + DPH 15 % p.a. + DPH štvrťročne

Poplatok v súvislosti s 

poskytovaním investičnej 

služby

Priebežné poplatky v 

súvislosti s poskytovaním 

investičnej služby

Celkové náklady v súvislosti s 

poskytnutím investičnej 

služby

Splatnosť

100,- EUR / hod. + DPH 100,- EUR / hod. + DPH podľa zmluvy

CDCP - Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Poplatky tretích strán

poplatky BCPB 

poplatky CDCP 

Riadenie portfólia

poplatky iného člena napr. banka

* V cene celkových nákladov nie sú zahrnuté poplatky účtované tretími stranami. Pokyny sú vykonávané v súlade so stratégiou vykonávania a postupovania pokynov.

CP - Cenné papiere

Poplatok za riadenie portfólia

Odplata / podiel z úspechu

Správa finančných nástrojov vrátane držiteľskej 

správy:                    

Ostatné služby

Odplata / podiel z úspechu je účtovaný len v tom prípade ak hodnota portfólia na konci príslušného kalendárneho štvrťoka je vyššia ako doteraz najvyššia dosiahnutá hodnota portfólia za 

všetky predchádzajúce kalendárne štvrťroky.

** V prípade roztrhaných cenných papierov (cenné papiere v podiely) sa cena určí dohodou.

Investičným poradenstvom je poskytovanie osobného 

odporúčania klientovi na základe jeho žiadosti alebo 

na základe podnetu poskytovateľa investičnej služby v 

súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s 

finančnými nástrojmi.

Príloha č. 4.2 

1) Prijatie pokynu

2) Postúpenie pokynu                                                     
(obstaranie kúpy/predaja cez trh BCPB)

Cenník služieb spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. 

Zrealizovanie pokynu 1)                                          nie 

sme členom BCPB                                                  (prevody CP 

vrámci evidencií CDCP alebo členov CDCP) 

Obchodovanie a služby s cennými papiermi

Obstaranie kúpy/predaja listinných cenných 

papiereov                                            

Základom pre výpočet odplaty za riadenie portfólia ( poplatok za riadenie portfólia ) je aktuálna hodnota portfólia ku koncu posledného dňa príslušného štvrťroku t.j. súčet jeho 

jednotlivých zložiek - finančných nástrojov a peňažných prostriedkov; hodnota je počítaná k splatnosti. Poplatok je účtovaný za štvrťrok.

Ceny uvedené bez DPH sú podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty oslobodené od daňovej povinnosti. K cenám obstarania sa neúčtuje DPH.

Investičné poradenstvo :                                                                                   

BCPB -  Burza cenných papierov v Bratislave



1 % z menovitej hodnoty v 

správe, alebo na základe 

individuálne dohodnutej 

výšky poplatku 

1 % z menovitej hodnoty v 

správe, alebo na základe 

individuálne dohodnutej 

výšky poplatku

štvrťročne                                  

- na základe splatnosti 

vystavenej faktúry 

4,- EUR / ks + DPH 4,- EUR / ks + DPH mesačne

Poplatok v súvislosti s 

poskytovaním investičnej 

služby

Priebežné poplatky v 

súvislosti s poskytovaním 

investičnej služby

Celkové náklady v súvislosti s 

poskytnutím investičnej 

služby

Splatnosť

bezpoplatku 3)  4,- Eur + DPH

1,30 EUR + DPH / začatý 

mesiac

(1,30 EUR + DPH) X počet 

mesiacov

na základe splatnosti 

vystavenej faktúry                           

1x ročne 

12,00 EUR + DPH / začatý 

mesiac

na základe splatnosti 

vystavenej faktúry                            

polročne 

bezpoplatku bezpoplatku

cena dohodou cena dohodou
na základe splatnosti 

vystavenej faktúry

bezplatne 1x ročne
bezplatne 1x ročne k 31.12. 

kalendárneho roka

10,- EUR + DPH / ks 
3) (10,- EUR + DPH) X                

počet ks + 4,- EUR + DPH

na základe splatnosti 

vystavenej faktúry

2,- EUR + DPH 3) 6,- EUR + DPH

cena dohodou cena dohodou

cena dohodou cena dohodou podľa zmluvy

4,- EUR + DPH                                                                              - 
na základe splatnosti 

vystavenej faktúry 

Majetkový účet :

Úschova listinných cenných papierov:   

Držiteľskou správou je správa, pri ktorej právne úkony 

potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s 

finančným nástrojom pre majiteľa finančného nástroja 

voči tretím osobám vykonáva vo svojom mene a na 

účet klienta správca, najmä :                                                                                                                   

I. prijatie finannčého nástroja v prospech účtu klienta,                                                                             

II. dodanie finančného nástroja na ťarchu účtu klienta,                                                                         

III. pripisovanie úrokov dividend a iných plnení 

plynúcich z držania finančného nástroja na účet 

klienta.

Ostatné služby - majetkový účet

zriadenie majetkového účtu 3)

vedenie majetkového účetu FO, FO podnikateľ -   je 

účet slúžiaci pre evidenciu vlastníctva všetkých 

finančných nástrojov klienta, ktoré obchodník pre 

klienta na jeho účet prijal

vedenie majetkového účetu PO-  je účet slúžiaci pre 

evidenciu vlastníctva všetkých finančných nástrojov 

klienta, ktoré obchodník pre klienta na jeho účet prijal

3) administratívny poplatok

zmena údajov o subjekte

stavový výpis z majetkového účtu

stavový výpis z majetkového účtu na vyžiadanie 

klienta 3)

zrušenie majetkového účtu 3)

poradenská činnosť v stratégii podnikania

služby pre emitenta cenných papierov

vedenie majetkového účetu zosnulého -   je účet 

slúžiaci pre evidenciu vlastníctva všetkých finančných 

nástrojov klienta, ktoré obchodník pre klienta na jeho 

účet prijal

Predmetom úschovy listinných cenných papierov je 

záväzok uschovateľa prevziať cenné papiere od 

zložiteľa ( klienta ). Uschovať možno len listinný cenný 

papier napĺňajúci definíciu a náležitosti cenného 

papiera v zmysle právneho poriadku štátu emitenta 

cenných papierov.


