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âlánok V

âlánok VII

RIADENIE PORTFÓLIA CENN¯CH PAPIEROV KLIENTA

ZÁLOHA NA VSTUPN¯ POPLATOK

1. Banka spravuje majetok klienta, ktor˘ tvoria peÀaÏné prostriedky, cenné papiere a iné investiãné nástroje s vynaloÏením odbornej starostlivosti.

1. Banka si úãtuje zálohu na vstupn˘ poplatok, ktorá je závislá od hodnoty pravidelnej
platby a doby sporenia, definovanej v ãlánku I. tejto zmluvy.

ÚDAJE O INVESTIâNOM PORTFÓLIU

2. Banka sa zaväzuje investovaÈ majetkové hodnoty vedené na úãte klienta zriadenom pre
úãely riadenia portfólia podºa investiãnej stratégie definovanej v ãlánku II. tejto zmluvy.

1. Uvedená investiãná stratégia ‰pecifikuje spôsob investovania zveren˘ch majetkov˘ch
hodnôt klienta do CP. Investiãná stratégia definuje základné pravidlá investovania klientskeho portfólia, priãom zvolené pomery jednotliv˘ch investiãn˘ch nástrojov sa môÏu
v priebehu investície meniÈ v rozsahu pohybu hodnoty klientskeho portfólia trhov˘mi cenami.

3. Klient v˘berom stratégie investovania zná‰a v plnej miere riziká spojené s v˘vojom jednotliv˘ch mien a kurzov CP. Klient záväzne prehlasuje, Ïe si je vedom˘, Ïe investície do
CP sú spojené s rizikom, ktoré vypl˘va z povahy CP a pravidiel trhu s CP. ZároveÀ klient prehlasuje, Ïe bol oboznámen˘ s Informáciou o riziku spojenom s investiãn˘mi sluÏbami.

2. Záloha na vstupn˘ poplatok pokr˘va náklady spojené so vstupn˘m poplatkom úãtovan˘m
pri zriadení investiãnej sluÏby definovanej v ãlánku I. tejto zmluvy. V prípade predãasného
ukonãenia zmluvného vzÈahu je záloha na vstupn˘ poplatok nevratná. Záloha na vstupn˘
poplatok slúÏi aj na úhradu nákladov tretích strán spojen˘ch so zriadením sluÏby.

2. STRATEGIE KONTO SCHWEIZ
STRATEGIE KONTO SCHWEIZ investuje do fondov fondov, ktor˘ch stratégia je vyváÏená
z pohºadu rozloÏenia rizika medzi jednotlivé druhy podkladov˘ch fondov. Investiãná stratégia môÏe byÈ zameraná aj na fondy peÀaÏného trhu, penzijné, akciové, realitné alebo
zmie‰ané fondy. Maximálny podiel otvoren˘ch regulovan˘ch fondov kolektívneho investovania zameran˘ch na nehnuteºnosti nesmie prekroãiÈ 20 %. Maximálny podiel hedgov˘ch alebo in˘ch, im podobn˘ch fondom nesmie prekroãiÈ hranicu 40 % z celkov˘ch
aktív.

4. Banka sa zaväzuje zabezpeãovaÈ úschovu a evidenciu CP klienta, ako aj správu portfólia
CP klienta. Banka bude zabezpeãovaÈ evidenciu slovensk˘ch zaknihovan˘ch CP prostredníctvom klientskeho úãtu u Centrálneho depozitára cenn˘ch papierov, alebo u ãlena
Centrálneho depozitára cenn˘ch papierov, a úschovu slovensk˘ch listinn˘ch CP v rámci
ãinnosti banky. Úschovu, evidenciu a správu zahraniãn˘ch CP bude banka vykonávaÈ
v spolupráci so zahraniãnou spoloãnosÈou vykonávajúcou správu CP.

Predmetom plnenia tejto zmluvy je poskytovanie sluÏieb súvisiacich s riadením portfólia
cenn˘ch papierov Sporiteºa 1 a Sporiteºa 2 (ìalej len „klient“), ktoré zah⁄Àa obhospodarovanie cenn˘ch papierov a in˘ch investiãn˘ch nástrojov (ìalej spolu len „CP“) klienta prostredníctvom banky, vrátane ich úschovy, správy a obstarávania ich nákupu a predaja.

âlánok II

âlánok III
ZÁVÄZKY ZMLUVN¯CH STRÁN
1. Za úãelom plnenia predmetu tejto zmluvy sa banka zaväzuje:
a) zabezpeãovaÈ tvorbu a riadenie portfólia klienta podºa dohodnutej stratégie investovania
b) obstarávaÈ nákup a predaj CP pre klienta
c) uschovávaÈ listinné CP
d) spravovaÈ portfólio klienta
2. Za úãelom plnenia predmetu tejto zmluvy sa klient zaväzuje:
a) poskytnúÈ banke potrebnú súãinnosÈ pri zabezpeãení úkonov súvisiacich s plnením povinností banky podºa tejto zmluvy, najmä poskytnúÈ vãas potrebné splnomocnenia a doklady
b) zaplatiÈ banke odplatu za riadenie portfólia podºa platného Sadzobníka poplatkov
Privatbanky, a.s.

âlánok VIII

5. Banka sa zaväzuje spravovaÈ CP klienta a za t˘m úãelom vykonávaÈ najmä tieto úkony:
a) inkasovaÈ dividendy z akcií a príjmu z predaja CP
b) zastupovaÈ klienta pred emitentom pri zdaÀovaní v˘nosov zo zahraniãn˘ch CP
c) sledovaÈ termíny v˘platy v˘nosov slovensk˘ch CP, termínov splatnosti istiny slovensk˘ch CP
d) vykonaÈ a zaevidovaÈ zmeny v portfóliu klienta na základe obstarania nákupu CP
do portfólia klienta alebo obstarania predaja CP z portfólia klienta
6. Banka zabezpeãí úschovu slovensk˘ch listinn˘ch CP klienta, ak tieto tvoria súãasÈ portfólia klienta spravovaného bankou. Klient sa zaväzuje splnomocniÈ banku na disponovanie s jeho listinn˘mi CP na úãely zabezpeãenia sluÏieb súvisiacich so správou listinn˘ch
CP.
7. Banka je oprávnená pri spravovaní portfólia klienta obstaraÈ nákup CP do portfólia klienta zo svojho majetku. Banka je oprávnená pri spravovaní portfólia klienta obstaraÈ predaj CP z portfólia klienta tak, Ïe ho kúpi do svojho majetku.
âlánok VI

âlánok IV

OCE≈OVANIE PORTFÓLIA KLIENTA

UJEDNANIE O VEDENÍ ÚâTU KLIENTA

1. Banka bude klientovi raz roãne zasielaÈ informácie o stave jeho portfólia a o stave peÀaÏn˘ch prostriedkov na úãte klienta vedenom na úãely riadenia portfólia.

1. Banka pre úãely riadenia portfólia klienta bude vyuÏívaÈ ãísla úãtov uvedené
v âlánku 1 – Platobné pokyny ktoré sú hromadn˘mi technick˘mi úãtami klientov. Banka
vedie evidenciu podúãtov a zabezpeãuje tak oddelenie majetku jednotliv˘ch klientov.
2. Úãet je veden˘ bez poplatkov a zostatok na tomto úãte nie je úroãen˘.
3. Po ukonãení platnosti zmluvy bude klientovi na jeho úãet preveden˘ prislúchajúci zostatok v súlade s Obchodn˘mi podmienkami pre STRATEGIE KONTO SCHWEIZ.

3. V˘‰ka vstupného poplatku je uvedená v aktuálnom znení Sadzobníka poplatkov
Privatbanky, a.s. Vstupn˘ poplatok ani záloha na vstupn˘ poplatok nie sú predmetom plnenia tejto zmluvy v zmysle ãlánku I.

2. Ocenenie klientskeho portfólia je hodnota rovnajúca sa súãtu hodnôt jednotliv˘ch zloÏiek
klientskeho portfólia. CP tvoriace portfólio sa oceÀujú trhovou cenou, ktorou sa pre v˘poãet hodnoty CP rozumie cena posledného uskutoãneného obchodu zverejneného
v deÀ ocenenia na burze cenn˘ch papierov. Presn˘ postup pri oceÀovaní CP ako aj postup pri oceÀovaní v prípade, Ïe sa s dan˘m CP v deÀ ocenenia na burze neobchodovalo, alebo nie je na burze vôbec obchodovateºn˘, je uveden˘ v príslu‰nej internej norme
banky.

ODPLATA ZA POSKYTOVANÉ SLUÎBY
1. Klient sa zaväzuje zaplatiÈ banke za sluÏby riadenia portfólia odplatu. V˘‰ka odplaty, ktorú
je klient povinn˘ zaplatiÈ v súlade s touto zmluvou, je urãená platn˘m Sadzobníkom poplatkov Privatbanky, a.s.
2. V odplate nie sú zahrnuté náklady na uskutoãnenie ãinnosti, ktoré banka uhradí tretím
osobám v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy (napr. poplatky verejn˘ch trhov, poplatky osobe oprávnenej viesÈ evidenciu cenn˘ch papierov, poplatky za notárske úkony).
3. Klient t˘mto dáva banke súhlas na inkaso odplaty podºa bodu 1. tohto ãlánku, ako aj na
inkaso nákladov podºa bodu 2. tohto ãlánku z jeho úãtu zriadeného pre úãely riadenia
portfólia klienta a to aj bez jeho predchádzajúceho príkazu alebo súhlasu.
âlánok IX
ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva nadobúda platnosÈ dÀom odoslania oznámenia o prijatí návrhu na uzavretie
zmluvy a úãinnosÈ zaplatením vstupného poplatku. Banka doruãí sporiteºovi oznámenie
o prijatí návrhu zmluvy bezodkladne po overení podstatn˘ch náleÏitostí zmluvy.
2. Zmluva je uzatvorená na dobu urãitú, ktorá je definovaná ako doba sporenia. Zmluvu je
moÏné meniÈ a dopæÀaÈ len vzostupne oãíslovan˘mi písomn˘mi dodatkami.
3. Právne pomery v zmluve v˘slovne neupravené sa spravujú Obchodn˘mi podmienkami pre
STRATEGIE KONTO SCHWEIZ. Ak ani tieto neupravujú niektoré právne pomery v tejto
zmluve neuvedené, spravujú sa príslu‰n˘mi ustanoveniami zákona ã. 566/2001 Z.z.
o cenn˘ch papieroch a investiãn˘ch sluÏbách a Obchodného zákonníka. Banka si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniÈ a o uskutoãnen˘ch zmenách klienta informovaÈ prostredníctvom oznámenia na poboãkách banky a na internetovej stránke banky.
4. Klient bol oboznámen˘ s textom „Informácie o riziku spojenom s investiãn˘mi sluÏbami“
a odporúãania, ktoré sa v Àom nachádzajú zoberie do úvahy pri v˘bere investiãnej stratégie alebo inom vyuÏití investiãn˘ch sluÏieb poskytovan˘ch bankou.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, Ïe si zmluvu preãítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich slobodnú a váÏnu vôºu, zbavenú akéhokoºvek omylu, na znak ãoho ju zmluvné
strany vlastnoruãne podpísali.

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE STRATEGIE KONTO SCHWEIZ
âlánok 1
VYMEDZENIE POJMOV
1.1. Banka: Privatbanka, a.s., sídlo: Suché M˘to 1, 811 03 Bratislava, IâO: 31 634 419,
Privatbanka, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloÏka ãíslo: 3714/S (ìalej len „banka).
1.2 Klient: Fyzická alebo právnická osoba, s ktorou banka uzavrela zmluvu o riadení
portfólia STRATEGIE KONTO SCHWEIZ.
1.3. Klientsky dotazník: Údaje o finanãnej situácii, o investiãn˘ch zámeroch, o investiãn˘ch skúsenostiach a o vzÈahu k riziku, ktoré klient poskytol banke písomn˘m
zodpovedaním dotazníka. Zamestnanci banky alebo zástupcovia in˘ch spoloãností,
oprávnení sprostredkovaÈ investiãné sluÏby sú povinní skúmaÈ v‰etky informácie,
ktoré sú potrebné na to, aby klientovi vypracovali návrhy zohºadÀujúce jeho investiãné zámery, skúsenosti a vzÈah k riziku.
1.4. Majetkov˘ úãet klienta: Úãet klienta veden˘ v Centrálnom depozitári cenn˘ch papierov alebo u ãlena Centrálneho depozitára cenn˘ch papierov, na ktorom sú evidované cenné papiere klienta podºa §105 Zákona o cenn˘ch papieroch, v Registri krátkodob˘ch cenn˘ch papierov vedenom NBS, alebo úãet v obdobnej zahraniãnej evidencii.
1.5. Úãet klienta: Úãet, resp. úãty (v prípade viacer˘ch mien) v Banke, pouÏívan˘ v˘hradne na platobn˘ styk súvisiaci s riadením portfólia klienta, najmä na vyrovnanie
nákupu a predaja cenn˘ch papierov, ako aj na vyrovnanie obchodov s in˘mi finanãn˘mi nástrojmi, podºa ustanovení zmluvy, na úhradu poplatkov a na zabezpeãenie
ostatn˘ch finanãn˘ch pohybov, ktoré sú potrebné na riadne vykonávanie ãinností vypl˘vajúcich zo zmluvy. Úãet má charakter hromadného úãtu, priãom banka zabezpeãí
oddelenú evidenciu pre jednotliv˘ch klientov.
1.6. Klientske portfólio: Majetok klienta tvoren˘ investiãn˘mi nástrojmi, in˘mi cenn˘mi papiermi alebo peÀaÏn˘mi prostriedkami urãen˘mi na kúpu investiãn˘ch nástrojov alebo in˘ch cenn˘ch papierov.
1.7. Hodnota klientskeho portfólia: Celková hodnota portfólia, ktorá je urãená súãtom aktuálnych hodnôt investiãn˘ch nástrojov, in˘ch cenn˘ch papierov a peÀaÏn˘ch prostriedkov v portfóliu. Aktuálna hodnota investiãn˘ch nástrojov v portfóliu sa
urãuje podºa postupov oceÀovania, ktoré sú obvyklé na jednotliv˘ch finanãn˘ch trhoch.
1.8. Investiãné nástroje: Najmä akcie, dlhopisy, podielové listy, doãasné listy, vkladové listy, pokladniãné poukáÏky, kupóny, cenné papiere vydané mimo územia
Slovenskej republiky, s ktor˘mi sú spojené obdobné práva ako s vy‰‰ie uveden˘mi
cenn˘mi papiermi, nástroje peÀaÏného trhu, opcie a termínové zmluvy (§5 Zákona
o CP).
1.9. Cenn˘ papier: Peniazmi oceniteºn˘ zápis v zákonom stanovenej podobe a forme,
s ktor˘m sú spojené práva podºa Zákona o CP a podºa osobitn˘ch zákonov, najmä
oprávnenie poÏadovaÈ urãité majetkové plnenie alebo vykonávaÈ urãité práva voãi zákonom urãen˘m osobám (§2 ods. 1 Zákona o CP).
1.10. Zahraniãn˘ cenn˘ papier: Cenn˘ papier obchodovan˘ a vysporiadan˘ mimo územia Slovenskej republiky, prípadne tak˘ cenn˘ papier, keì obchody uzavreté s t˘mto
cenn˘m papierom sa vysporiadajú mimo územia Slovenskej republiky.
1.11. Investovanie: Proces zaãínajúci urãením investiãnej stratégie, podpísaním zmluvy
a premenou peÀaÏn˘ch prostriedkov prípadne cenn˘ch papierov na investiãné nástroje s cieºom zhodnotiÈ ich.
1.12. V˘nos: V˘nos z predaja cenn˘ch papierov, splatenia menovitej hodnoty, redemácie,
spätného predaja a prijaté v˘nosy z cenn˘ch papierov v portfóliu (najmä úroky, kupóny, dividendy) za príslu‰né obdobie.
1.13. Oprávnená osoba: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má s bankou uzatvoren˘
zmluvn˘ vzÈah a je oprávnená vykonávaÈ úkony spojené so sprostredkovaním investiãn˘ch sluÏieb poskytovan˘ch bankou.

1.14. Pravidelná hodnota sporenia: Minimálna suma, ktorú sa sporiteº zmluvne zaviazal pravidelne investovaÈ.
1.15. Doba sporenia: Doba, poãas ktorej sa investor zaväzuje pravidelne investovaÈ ãiastku dohodnutú v zmluve.
1.16. Cieºová suma: Suma rovnajúca sa násobku pravidelnej hodnoty sporenia vynásobená poãtom rokov sporenia a frekvenciou sporenia (12 mesiacov/4 ‰tvrÈroky/2 polroky/1 roãne).
1.17. Vstupná investícia: Suma predstavujúca súãet pravidelnej platby a zálohy na
vstupn˘ poplatok, ktorú sa sporiteº zaväzuje uhradiÈ na zaãiatku zmluvného vzÈahu.
1.18. Vstupn˘ poplatok: Poplatok, o ktor˘ je zníÏená Vstupná investícia a pokr˘va náklady spojené so zriadením investície, priãom tento poplatok je v prípade predãasného ukonãenia sporenia, alebo preru‰enia sporenia nevratn˘.
1.19. Predãasn˘ v˘ber: V˘ber uskutoãnen˘ na základe písomnej Ïiadosti doruãenej banke,
priãom minimálny zostatok nesmie byÈ niÏ‰í ako 6.000,- Sk a minimálny v˘ber je
10.000,- Sk.
1.20. Mimoriadny vklad: Vklad, ktor˘ klient realizuje v priebehu doby sporenia, priãom
jeho minimálna hodnota je 50.000,- Sk a je mimo zmluvne dohodnutého programu
sporenia. Tento mimoriadny vklad je realizovan˘ na základe dodatoãného pokynu
a vzÈahuje sa na neho vstupn˘ poplatok, ktorého v˘‰ka sa vypoãíta z hodnoty vkladu.
1.21. Jednorazov˘ vklad: Vklad, ktor˘ klient realizuje v priebehu doby sporenia, priãom
jeho minimálna v˘‰ka je zhodná s pravidelnou hodnotou sporenia. Jednorazov˘m
vkladom sa nesmie zv˘‰iÈ hodnota cieºovej sumy a slúÏi len na platbu sporenia vopred, resp. doplatenie ch˘bajúcich splátok sporenia. Pokiaº jednorazov˘m vkladom
bude zv˘‰ená cieºová suma, príslu‰n˘ rozdiel bude spoplatnen˘ podobne ako u mimoriadneho vkladu.

2.4.

âlánok 2
IDENTIFIKÁCIA KLIENTOV
2.1. Podºa Zákona o bankách (§89 ods. 1 Zákona ã. 483/ 2001Z. z.) je banka povinná poÏadovaÈ preukázanie totoÏnosti klienta pri kaÏdom obchode. Klient je pri kaÏdom obchode povinn˘ vyhovieÈ kaÏdej takejto Ïiadosti banky. Vykonanie obchodu so zachovaním anonymity klienta je banka povinná odmietnuÈ.
2.2. TotoÏnosÈ klienta sa preukazuje platn˘m preukazom totoÏnosti alebo podpisom klienta, ak je bez ak˘chkoºvek pochybností zhodn˘ s podpisom klienta na podpisovom
vzore uloÏenom v banke, pred podpísaním ktorého klient preukázal svoju totoÏnosÈ
preukazom totoÏnosti. Pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technick˘ch zariadení sa totoÏnosÈ preukazuje osobitn˘m identifikaãn˘m ãíslom alebo obdobn˘m kódom, ktor˘ banka pridelí klientovi a autentifikaãn˘m údajom, ktor˘ banka dohodne
s klientom alebo elektronick˘m podpisom podºa osobitného zákona. Oprávnen˘ pracovník je povinn˘ pri kaÏdej operácii overiÈ totoÏnosÈ klienta na základe platného
preukazu totoÏnosti.
2.3. Na úãely zisÈovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na
úãely uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a na ìal‰ie úãely uvedené
v bode 3.5. sú klienti a ich zástupcovia aj bez súhlasu dotknut˘ch osôb povinní pri
kaÏdom obchode banke alebo oprávnenej osobe na jej ÏiadosÈ:
a) poskytnúÈ:
1. ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú
osobu, osobné údaje o totoÏnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné ãíslo, ak je pridelené,
dátum narodenia, ‰tátna príslu‰nosÈ, druh a ãíslo dokladu totoÏnosti,
a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateºom, poskytnúÈ aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, oznaãenie úradného registra alebo
inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísan˘, a ãíslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

2.5.

2.6.

2.7.

2. ak ide o právnickú osobu, identifikaãné údaje v rozsahu názov, identifikaãné ãíslo, ak je pridelené, adresa sídla, predmet podnikania alebo inej
ãinnosti, adresa umiestnenia podniku alebo organizaãn˘ch zloÏiek a iná
adresa miesta v˘konu ãinnosti, ako aj zoznam osôb tvoriacich ‰tatutárny
orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podºa prvého bodu,
oznaãenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto
právnická osoba zapísaná a ãíslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3. kontaktné telefónne ãíslo, faxové ãíslo a adresu elektronickej po‰ty, ak
ich má,
4. doklady a údaje preukazujúce a dokladujúce: schopnosÈ klienta splniÈ si
záväzky z obchodu, poÏadované zabezpeãenie záväzkov z obchodu,
oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu, splnenie ostatn˘ch poÏiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú
ustanovené zákonom o bankách alebo osobitn˘mi predpismi, alebo ktoré
sú dohodnuté s bankou.
b) umoÏniÈ získaÈ kopírovaním, skenovaním alebo in˘m zaznamenávaním:
1. osobné údaje o totoÏnosti z dokladu totoÏnosti v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné ãíslo, dátum narodenia, miesto a okres
narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, ‰tátna
príslu‰nosÈ, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh
a ãíslo dokladu totoÏnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosÈ
dokladu totoÏnosti, a
2. ìal‰ie údaje z dokladov preukazujúcich a dokladujúcich údaje, na ktoré sa
vzÈahuje písmeno a)
Na úãely zisÈovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na
úãely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a na ìal‰ie úãely uvedené v bode 2.5 je banka oprávnená pri kaÏdom obchode poÏadovaÈ od klienta a jeho
zástupcu údaje v rozsahu podºa bodu 2.3. a opakovane ich pri kaÏdom obchode získavaÈ spôsobom uveden˘m v bode 2.3. písm. b). Klient a zástupca klienta sú povinní
vyhovieÈ kaÏdej takejto Ïiadosti banky.
Na úãely zisÈovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na
úãely uzatvárania a vykonávania obchodov medzi bankou a klientmi, na úãel ochrany
a domáhania sa práv banky voãi klientom, na úãel zdokumentovania ãinnosti banky,
na úãely v˘konu dohºadu nad bankou a nad jej ãinnosÈami a na plnenie si úloh a povinností banky podºa zákona o bankách a in˘ch v‰eobecne záväzn˘ch právnych
predpisov je banka aj bez súhlasu a informovania dotknut˘ch osôb oprávnená zisÈovaÈ, získavaÈ, zaznamenávaÈ, uchovávaÈ, vyuÏívaÈ a inak spracúvaÈ osobné údaje
a iné údaje v rozsahu podºa bodu 2.3., pritom je banka oprávnená s pouÏitím automatizovan˘ch alebo neautomatizovan˘ch prostriedkov vyhotovovaÈ kópie dokladov
totoÏnosti a spracúvaÈ rodné ãísla a ìal‰ie údaje a doklady v rozsahu podºa bodu 2.3.
Za preukaz totoÏnosti sa na úãely t˘chto Obchodn˘ch podmienok povaÏujú:
• obãiansky preukaz vydan˘ v Slovenskej republike, alebo
• oprávnenie k dlhodobému alebo trvalému pobytu na území Slovenskej republiky, alebo
• cestovn˘ pas v prípade fyzick˘ch osôb – cudzozemcov.
Podmienkou vzniku zmluvného vzÈahu je povinnosÈ klienta predloÏiÈ identifikaãné
doklady. Klienti predkladajú tieto doklady:
a) Tuzemec – fyzická osoba – podnikateº so sídlom na území Slovenskej republiky (ìalej len SR) je povinná predloÏiÈ príslu‰né oprávnenie na vykonávanie podnikateºskej ãinnosti (napr. v˘pis z obchodného registra, v˘pis
z inej zákonom ustanovenej evidencie, Ïivnostenské oprávnenie, koncesnú
listinu a pod.).
b) Cudzozemec – fyzická osoba – podnikateº so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky predkladá na overenie totoÏnosti v˘pis z obchodného
registra v zahraniãí, overen˘ notárom v ‰táte sídla firmy, resp. zastupiteºsk˘m orgánom tohto ‰tátu na území Slovenskej republiky s menovit˘m uve-
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dením ‰tatutárneho zástupcu. Tento doklad musí byÈ preloÏen˘ do slovenãiny a úradne overen˘ súdnym znalcom SR s v˘nimkou, ak banka rozhodne,
Ïe nepoÏaduje úradn˘ preklad.
c) Tuzemec – fyzická osoba (nepodnikateº) je povinn˘ preukázaÈ svoju totoÏnosÈ obãianskym preukazom (v prípade straty Dokladom o obãianskom preukaze).
d) Cudzozemec – fyzická osoba predkladá cestovn˘ pas alebo preukaz o povolení na pobyt.
Dokumentáciu potrebnú pre uzatvorenie zmluvy podºa bodu 2.7. predkladá klient formou originálu, úradne overenej fotokópie, prípadne fotokópie prostredníctvom oprávnenej osoby.
V prípade, Ïe dôjde k zmene v obsadení ‰tatutárneho orgánu klienta – právnickej
osoby, je táto zmena úãinná voãi banke momentom, keì jej bol predloÏen˘ originál
alebo úradne overená fotokópia právoplatného rozhodnutia toho orgánu, ktor˘ je
v zmysle spoloãenskej zmluvy, zakladateºskej listiny, prípadne stanov spoloãnosti
oprávnen˘ uskutoãniÈ takúto zmenu. Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosÈ klienta predloÏiÈ banke bezodkladne po uskutoãnení zmeny v obchodnom registri nov˘
v˘pis z obchodného registra. DôveryhodnosÈ a dostatoãnosÈ predloÏen˘ch listín je
banka oprávnená posúdiÈ podºa vlastného uváÏenia. Banka nezodpovedá za straty,
ktoré boli spôsobené nesplnením povinnosti klienta oznámiÈ vy‰‰ie uvedené skutoãnosti.
Právnická osoba alebo fyzická osoba sa môÏe daÈ pri právom úkone zastúpiÈ zástupcom na základe plnomocenstva. Plnomocenstvo musí byÈ udelené v písomnej
forme, musí byÈ z neho zrejmé, kto je zastúpen˘, kto je zástupca, na aké právne
úkony a na ak˘ ãas sa udeºuje. Podpisy na plnomocenstve musia byÈ overené buì
notárom, alebo ak sa udeºuje plnomocenstvo priamo v banke, tak zamestnancom
banky, oprávnen˘m vykonávaÈ overenie. Pokiaº je plnomocenstvo vystavené mimo
územia Slovenskej republiky, overí podpis na plnomocenstve notár v krajine, kde
bolo plnomocenstvo vystavené.
Za fyzickú osobu, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, koná jej zákonn˘ zástupca. V prípade, ak zastúpená osoba nadobudne plnú spôsobilosÈ na právne
úkony, konajú zástupca aj zastúpen˘ v˘luãne spoloãne, a to aÏ do uplynutia dæÏky
sporenia (zmluva ãasÈ B alebo ãasÈ C). Po uplynutí dæÏky sporenia koná zastúpen˘
sám, ak má plnú spôsobilosÈ na právne úkony.
Ak má banka pochybnosti o správnosti údajov v predloÏen˘ch dokladoch, alebo ak
v nich nie sú obsiahnuté v‰etky potrebné údaje, môÏe si od klienta vyÏiadaÈ ìal‰ie
doklady, prípadne ich overenie.

âlánok 3
KLIENTSKY MAJETOK A JEHO OCHRANA
3.1. Za klientsky majetok sa povaÏujú peÀaÏné prostriedky a investiãné nástroje klienta
prijaté za úãelom vykonania investiãnej sluÏby a tvoriace záväzok banky voãi klientovi, a to vrátane úrokov a in˘ch majetkov˘ch v˘hod spojen˘ch so zverením t˘chto
peÀaÏn˘ch prostriedkov a investiãn˘ch nástrojov.
3.2. Investiãné nástroje a iné cenné papiere, ktoré banka prevzala do správy alebo úschovy, alebo ich pre klienta obstarala, môÏu byÈ s písomn˘m súhlasom klienta evidované v ìal‰ích ãiastkov˘ch evidenciách veden˘ch bankou.
3.3. Zákonom o cenn˘ch papieroch sa zriaìuje Garanãn˘ fond investícií, ktor˘ slúÏi na
ochranu klienta pred nedostupnosÈou klientskeho majetku evidovaného na majetkov˘ch úãtoch klientov. Garanãn˘ fond investícií sa nevzÈahuje na prípady, keì sa hodnota investície mení v závislosti od trhov˘ch podmienok. Hodnota investícií môÏe
rásÈ a môÏe aj klesaÈ a doteraj‰ie v˘nosy nie sú zárukou budúcich v˘nosov.
3.4. Základné princípy Garanãného fondu investícií:
• garanãn˘ fond investícií je fond tvoren˘ príspevkami obchodníkov s cenn˘mi
papiermi, do ktorého prispieva aj banka, a slúÏi na poskytovanie náhrad za
nedostupn˘ klientsky majetok prijat˘ bankou na vykonanie investiãnej sluÏby,
• nedostupn˘ klientsky majetok je klientsky majetok prijat˘ bankou, ak bola
banka vyhlásená za neschopnú plniÈ záväzky voãi klientom, alebo súd rozhodnutím pozastavil banke právo nakladaÈ s klientskym majetkom.
• V˘‰ka náhrady za nedostupn˘ klientsky majetok, ktorú poskytuje Garanãn˘
fond investícií, je 90 % z klientskeho majetku, v súhrne v‰ak po uplynutí doby
troch rokov odo dÀa, kedy sa Slovenská republika stala ãlenom Európskej
únie, patrí klientovi náhrada z Garanãného fondu investícií najviac vo v˘‰ke
sumy, ktorá sa rovná prepoãtu 20 000 EUR na slovenské koruny podºa kurzu
vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dÀu, keì sa stal klientsky majetok nedostupn˘m,
• Za nedostupn˘ klientsky majetok predo dÀom, keì uplynuli tri roky odo
dÀa, keì sa Slovenská republika stala ãlenom Európskej únie, patrí jednému
klientovi náhrada od fondu vo v˘‰ke 90 %, v súhrne v‰ak najviac vo v˘‰ke:
a) 13 000 EUR, ak nárok klienta na náhradu vznikol v ãase od 1. januára
2005 do 31. decembra 2005,
b) 16 000 EUR, ak nárok klienta na náhradu vznikol v ãase od 1. januára
2006 do dÀa, keì uplynuli tri roky od dátumu, keì sa Slovenská republika stala ãlenom Európskej únie.
• podmienky poskytovania náhrad z Garanãného fondu investícií urãuje rada
Garanãného fondu investícií,
3.5. Právo na náhradu za nedostupn˘ klientsky majetok má klient, ak spæÀa podmienky
stanovené v §81 ods. 1 Zákona o cenn˘ch papieroch, t.j. ak:
a) klientom je fyzická osoba vrátane fyzickej osoby podnikateºa, alebo
b) klientom je nadácia, neinvestiãn˘ fond, nezisková organizácia poskytujúca
v‰eobecne prospe‰né sluÏby, zdruÏenie obãanov alebo spoloãenstvo vlastníkov bytov a nebytov˘ch priestorov, alebo
c) klientom je právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b), s v˘nimkou
1. banky, poisÈovne, doplnkovej dôchodkovej poisÈovne, správcovskej spoloãnosti vrátane majetku v podielovom fonde, obchodníka s cenn˘mi papiermi, ktor˘ nie je bankou, centrálneho depozitára, burzy cenn˘ch papierov, komoditnej burzy, po‰ty, právnickej osoby prevádzkujúcej lotérie
alebo iné podobné hry, Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
2. slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo zahraniãnej
právnickej osoby, ktorá má ão len ãiastoãne rovnak˘ alebo obdobn˘
predmet ãinnosti ako niektorá z právnick˘ch osôb uveden˘ch v bode 1,
3. právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo 2, ktorá podºa osobitného
zákona musí maÈ povinne úãtovnú závierku overenú audítorom,

4. ‰tátu, ‰tátnej rozpoãtovej organizácie, ‰tátnej príspevkovej organizácie,
‰tátneho fondu, obce, vy‰‰ieho územného celku a orgánov verejnej moci,
5. právnickej osoby zriadenej zákonom, na ktorú sa nevzÈahujú body 1 aÏ 4.
3.6. Klientskym majetkom nie sú peÀaÏné prostriedky klienta prijaté bankou a vedené na
úãtoch chránen˘ch podºa osobitného zákona (zákon ã. 116/1995 o ochrane vkladov).
âlánok 4
RIADENIE PORTFÓLIA KLIENTA
4.1. Banka eviduje v‰etky investiãné nástroje klienta a peÀaÏné prostriedky tvoriace klientske portfólio oddelene od investiãn˘ch nástrojov a peÀaÏn˘ch prostriedkov in˘ch
klientov a oddelene od investiãn˘ch nástrojov a peÀaÏn˘ch prostriedkov patriacich
do majetku banky.
4.2. Predmetom zmluvy o riadení portfólia je obhospodarovanie klientskeho portfólia, na
základe klientom zvolenej investiãnej stratégie, s cieºom zhodnotiÈ jeho majetok pri
vynaloÏení odbornej starostlivosti.
4.3. Pri riadení klientskeho portfólia banka postupuje podºa t˘chto zásad:
a) hospodári s klientskym portfóliom na základe svojho rozhodovania, podºa
podmienok stanoven˘ch v zmluve a v súlade s dohodnutou investiãnou stratégiou,
b) vykonáva správu investiãn˘ch nástrojov v mene a na úãet klienta v rozsahu
urãenom klientom,
c) vo vlastnom mene a na klientsky úãet obstaráva nákup a predaj CP a vykonáva v‰etky úkony potrebné na v˘kon zachovanie práv spojen˘ch s CP,
d) eviduje finanãné pohyby na klientskom beÏnom úãte a investiãné nástroje
v klientskom portfóliu,
e) uschováva listinné cenné papiere klienta, ktoré banka prevezme alebo ich pre klienta nakúpi,
f ) vykonáva ãinnosti podºa §39 o úschove CP a §41 o správe CP podºa Zákona
o cenn˘ch papieroch,
g) bezodkladne informuje klienta o závaÏn˘ch udalostiach vpl˘vajúcich na v˘voj
klientskeho portfólia,
4.4. Portfólio je plne riadené bankou, ktorá je na základe zmluvy oprávnená:
a) hospodáriÈ s klientskym portfóliom podºa vlastného rozhodovania bez pokynov klienta,
b) obstaraÈ kúpu alebo predaj investiãn˘ch nástrojov v˘hradne podºa vlastného
rozhodovania za úãelom dosiahnutia ão najvy‰‰ieho v˘nosu pre klienta,
c) obmieÀaÈ klientske portfólio podºa vlastného rozhodovania, vypl˘vajúceho
z aktuálneho stavu na trhu, s cieºom zvy‰ovaÈ jeho trhovú hodnotu v súlade
s t˘mito Obchodn˘mi podmienkami.
âlánok 5
ODPLATA ZA POSKYTNUTIE INVESTIâN¯CH SLUÎIEB
5.1. Klient je povinn˘ zaplatiÈ banke odplatu a poplatky podºa platného Sadzobníka poplatkov Privatbanky, a.s. riadne a vãas, vo v˘‰ke a v lehote splatnosti urãenej
v zmluve
5.2. Banka môÏe inkasovaÈ z úãtu klienta splatné nároky kaÏdého druhu, ktoré jej vznikli
voãi klientovi na základe zmluvy o riadení portfólia STRATEGIE KONTO SCHWEIZ
a to aj bez jeho predchádzajúceho príkazu alebo súhlasu.
5.3. Sadzby poplatkov za poskytované investiãné sluÏby a iné súvisiace ãinnosti v procese investovania sú uvedené v Sadzobníku poplatkov Privatbanky, a.s. Banka si vyhradzuje právo meniÈ tento sadzobník a kaÏdej jeho zmene bude informovaÈ klientov
prostredníctvom oznámenia na obchodn˘ch miestach a na internetovej stránke
banky.

mene a na svoj vlastn˘ úãet. Klient sa zaväzuje, Ïe pred vykonaním obchodu s hodnotou viac ako 15.000,- EUR (alebo v protihodnote príslu‰nej meny), pri ktorom by
mali byÈ pouÏité prostriedky inej osoby, alebo ak by obchod mal byÈ vykonan˘ na
úãet tretej osoby, odovzdá banke osobitné vyhlásenie, ktoré bude obsahovaÈ zákonom poÏadované identifikaãné údaje o tretej osobe, ako aj jej písomn˘ súhlas s pouÏitím jej prostriedkov na vykonávan˘ obchod a na vykonanie obchodu na jej úãet.
Klient berie na vedomie, Ïe pri nesplnení jeho povinnosti podºa predchádzajúcej vety
banka vykonanie obchodu odmietne.
7.4. Podºa §89 ods. 3 Zákona o bankách je banka povinná pri kaÏdom obchode s hodnotou viac ako 15.000,- EUR zisÈovaÈ vlastníctvo prostriedkov pouÏit˘ch klientom na vykonanie obchodu. Ak si klient nesplní povinnosÈ preukázania vlastníctva podºa predchádzajúcej vety, banka je povinná odmietnuÈ vykonanie poÏadovaného obchodu.
7.5. Vyhlásenie o osobe s osobitn˘m vzÈahom k banke.
Podºa §35 ods. 1 Zákona o bankách banka nesmie vykonávaÈ s osobami, ktoré k nej
majú osobitn˘ vzÈah, obchody, ktoré vzhºadom na svoju povahu, úãel alebo riziko by
sa nevykonali s ostatn˘mi klientmi. Banka je povinná pred vykonaním obchodu overiÈ, ãi osoba, s ktorou obchod vykonáva, nemá k nej osobitn˘ vzÈah.
7.6. Klient pred vykonaním obchodu s bankou vykoná záväzné vyhlásenie, ãi je alebo nie
je osobou s osobitn˘m vzÈahom k banke podºa §35 ods. 4 Zákona o bankách. Klient
berie na vedomie, Ïe v prípade uvedenia nepravdiv˘ch údajov v tomto vyhlásení, je
právny úkon vykonan˘ medzi klientom a bankou neplatn˘. Klient sa súãasne zaväzuje bezodkladne oznamovaÈ banke kaÏdú zmenu údajov, dot˘kajúcu sa osôb
s osobitn˘m vzÈahom k banke.
âlánok 8
PRÁVA A POVINNOSTI BANKY
8.1. Cenné papiere obsiahnuté v portfóliu klienta, ktoré banka spravuje, nemôÏu byÈ pouÏité ako záruka v in˘ch právnych vzÈahoch banky a súãasne s portfóliom klienta nemôÏe byÈ naloÏené inak, ako je v˘hradne urãené v t˘chto Obchodn˘ch podmienkach,
pokiaº sa zmluvné strany v zmluve nedohodnú inak.
8.2. Klient podpísaním zmluvy o riadení portfólia STRATEGIE KONTO SCHWEIZ berie na
vedomie, Ïe banka bude spracovávaÈ jeho osobné údaje za úãelom poskytovania investiãn˘ch sluÏieb a poskytovania ìal‰ích klientom poÏadovan˘ch sluÏieb v zmysle
§7 zákona ã. 428/2002 Z.z. o ochrane osobn˘ch údajov, §73a Zákona o cenn˘ch papieroch a §93a zákona ã. 483/2001 Z.z. o bankách. Banka sa zaväzuje chrániÈ tieto
údaje pred odcudzením, stratou, po‰kodením, neoprávnen˘m prístupom, zmenou
a roz‰irovaním.
8.3. Klient podpisom zmluvy súhlasí, aby jeho osobné údaje, ako aj údaje tvoriace predmet bankového tajomstva boli spracovávané a pouÏívané spoloãnosÈami, ktoré sa podieºali na uzavretí tejto zmluvy – SFM Group s.r.o. a distribuãná spoloãnosÈ, v ktorej
mene koná oprávnená osoba. Tieto spoloãnosti sú oprávnené pouÏívaÈ údaje na evidovanie klientov, kontrolu platobnej disciplíny a distribúciu in˘ch produktov banky.
Klient má právo tento súhlas odvolaÈ, priãom toto odvolanie nenadobudne úãinnosÈ
skôr ako vyporiadaním v‰etk˘ch práv a povinností vypl˘vajúcich z tejto zmluvy.
8.4. V‰etky informácie a doklady o záleÏitostiach t˘kajúcich sa klienta, ktoré nie sú verejne prístupné a ktoré banka získala v súvislosti so zmluvn˘m vzÈahom pri poskytovaní investiãn˘ch sluÏieb podºa t˘chto Obchodn˘ch podmienok, môÏu byÈ pouÏité
len na plnenie zmluvn˘ch povinností. Tieto informácie sú predmetom bankového tajomstva a banka je povinná ich utajovaÈ a chrániÈ pred vyzradením, zneuÏitím, po‰kodením, zniãením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záleÏitostiach, ktoré sú chránené bankov˘m tajomstvom, banka môÏe poskytnúÈ tretím osobám
len s predchádzajúcim písomn˘m súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomn˘ pokyn, ak Zákon o bankách alebo tieto podmienky neustanovujú inak.
âlánok 9
UKONâENIE ZMLUVNÉHO VZËAHU

âlánok 6

âlánok 7

9.1. Zmluvn˘ vzÈah sa skonãí po uplynutí doby sporenia.
9.2. Klient môÏe zmluvu kedykoºvek písomne vypovedaÈ, a to aj bez udania dôvodu, s v˘povednou lehotou 3 mesiace, odo dÀa doruãenia v˘povede banke, ak z ìal‰ích ustanovení t˘chto podmienok alebo zmluvy nevypl˘va nieão iné.
9.3. Banka je oprávnená vypovedaÈ zmluvu, ak zostatok na úãte klienta klesne pod minimálnu sumu 100,- Sk. Banka je oprávnená vypovedaÈ zmluvu aj v tom prípade, ak klient závaÏn˘m spôsobom poru‰í svoje povinnosti dohodnuté v zmluve alebo v t˘chto
podmienkach.
9.4. Ukonãenie platnosti zmluvy neovplyvní akékoºvek záväzky, ktoré uÏ existujú v ãase
ukonãenia. Tieto Obchodné podmienky zostanú v platnosti aÏ do vyrovnania v‰etk˘ch existujúcich pohºadávok a záväzkov medzi klientom a bankou. Pri ukonãení
platnosti zmluvy banka uskutoãní v‰etky úkony potrebné k vyrovnaniu záväzkov
a pohºadávok voãi klientovi vrátane moÏnosti odpredaja investiãn˘ch nástrojov klienta a pouÏitie takto získan˘ch prostriedkov na úhradu jeho splatn˘ch záväzkov voãi
banke alebo tretím stranám. ZároveÀ klientovi vyplatí zostatok na jeho úãte vedenom
pre potreby riadenia portfólia.
9.5. Pri ukonãení zmluvy zanikajú v‰etky plné moci udelené banke v súvislosti s plnením
zo zmluvy.

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
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7.1. Klient je povinn˘ oznamovaÈ a dokladmi preukázaÈ v‰etky zmeny údajov, ktoré banke
v súvislosti so zmluvou skôr poskytol (napr. pri zmene bydliska, obãianskeho preukazu a pod.) a je zodpovedn˘ za prípadné ‰kody vzniknuté v dôsledku poru‰enia tejto
povinnosti. Banka nezodpovedá za ‰kodu spôsobenú oznámením nesprávneho, nepravdivého alebo neaktuálneho údaju.
7.2. Pri poskytovaní investiãn˘ch sluÏieb bankou sa klient zaväzuje poskytnúÈ bez zbytoãného odkladu v‰etky informácie, podklady a inú súãinnosÈ, o ktoré banka klienta poÏiada pri plnení ustanovení zmluvy a t˘chto podmienok, inak banka nezodpovedá za
prípadnú ‰kodu.
7.3. Vyhlásenie klienta o vlastníctve prostriedkov pouÏívan˘ch pri obchodoch
s hodnotou viac ako 15.000,- EUR.
Klient záväzne vyhlasuje, Ïe peÀaÏné prostriedky, ktoré pouÏíva na vykonanie obchodu alebo obchodov s hodnotou viac ako 15.000,- EUR (alebo v protihodnote príslu‰nej meny) sú v jeho vlastníctve a Ïe tieto obchody vykonáva vo svojom vlastnom

ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA

ROZHODCOVSKÁ ZMLUVA
6.1. Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi bankou a klientom o tom, Ïe v‰etky alebo
niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v urãenom zmluvnom alebo
v inom právnom vzÈahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní.
6.2. Banka ponúka svojim klientom moÏnosÈ uzavretia rozhodcovskej zmluvy o tom, Ïe
ich prípadné vzájomné spory z obchodov budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní
stálym rozhodcovsk˘m súdom zriaden˘m pri Asociácii bánk. V prípade ak má klient
záujem o podpis neodvolateºného návrhu tejto zmluvy môÏe o to poÏiadaÈ oprávnenú
osobu, ktorá mu je tak˘to návrh povinná poskytnúÈ, prípadne sa môÏe obrátiÈ na informaãnú telefónnu linku 0800 10 33 10.
6.3. Stálym rozhodcovsk˘m súdom je súd zriaden˘ bankami a poboãkami zahraniãn˘ch
bánk spoloãne alebo prostredníctvom svojho záujmového zdruÏenia (Asociácia
bánk) podºa zákona ã. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní so sídlom
v Bratislave.

10.1. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia t˘chto podmienok stanú celkom alebo sãasti
neplatné alebo nevynútiteºné, alebo neskôr stratia úãinnosÈ, nie je t˘m dotknutá platnosÈ a úãinnosÈ ostatn˘ch ustanovení. Namiesto neplatn˘ch, nevynútiteºn˘ch a neúãinn˘ch ustanovení sa pouÏijú ustanovenia Zákona o cenn˘ch papieroch,
Obchodného zákonníka, Obãianskeho zákonníka a in˘ch v‰eobecne záväzn˘ch právnych predpisov.
10.2. Banka si vyhradzuje právo na zmenu a dopæÀanie t˘chto podmienok, priãom o zmenách informuje klienta prostredníctvom oznámenia na poboãkách banky a na internetovej stránke banky www.privatbanka.sk, s uvedením dátumu, od ktorého tieto
zmeny nadobúdajú úãinnosÈ.
10.3. PôsobnosÈ t˘chto Obchodn˘ch podmienok alebo ich ãasti moÏno vylúãiÈ iba písomnou dohodou úãastníkov obchodného vzÈahu.

INFORMÁCIE O RIZIKU SPOJENOM S INVESTIâN¯MI SLUÎBAMI
• Potenciálny v˘nos akejkoºvek investície závisí priamo od v˘‰ky podstupovaného rizika.
âím je vy‰‰í potenciálny v˘nos, t˘m je väã‰ie aj podstupované riziko.
• DæÏka investície má vplyv na mieru podstupovaného rizika.
• V˘voj cien v minulosti nie je zárukou budúcich ziskov.
• Pri investovaní do viacer˘ch druhov investiãn˘ch nástrojov, dochádza k zníÏeniu celkového rizika investiãného portfólia (diverzifikácia rizika).
• Klient berie na seba zodpovednosÈ úhrady príslu‰n˘ch daÀov˘ch povinností vypl˘vajúcich z jeho investície. Privatbanky, a.s. neposkytuje daÀové poradenstvo nad rámec investiãn˘ch odporúãaní.

Riziko krajiny: Zákonodarstvo upravujúce obchodovanie na zahraniãn˘ch trhoch (konvertibilita meny, obmedzenia pre zahraniãn˘ch investorov), na ktor˘ch sa investícia uskutoãÀuje ako aj kredibilita krajiny vpl˘vajú na v˘‰ku rizika a potenciálneho zisku z investície.
Kreditné riziko: Predstavuje riziko úplného alebo ãiastoãného nesplnenia záväzkov dlÏníka
voãi majiteºovi cenn˘ch papierov, napr. v prípade platobnej neschopnosti. Pri navrhovaní
investiãnej stratégie je preto potrebné braÈ do úvahy aj bonitu dlÏníkov (emitentov). Ako pomôcka pre urãenie bonity dlÏníkov môÏu slúÏiÈ tzv. ratingové ohodnotenia renomovan˘ch
medzinárodn˘ch spoloãností. Najvy‰‰ím ratingov˘m ohodnotením je AAA (‰tátne dlhopisy
USA, krajiny EÚ, …), priãom so zniÏujúcim sa hodnotením (B alebo C rating) stúpa kreditné riziko emitenta a zároveÀ dochádza k zvy‰ovaniu poÏadovaného v˘nosu (riziková prémia).

RIZIKÁ ZAHRANIâN¯CH INVESTÍCIÍ

RIZIKO SPOJENÉ S PODIELOV¯MI FONDMI

Menové riziko: V prípade, Ïe je investícia uskutoãnená v cudzej mene, jej v˘nos a riziko závisí aj od v˘voja menového kurzu. Toto riziko existuje aj v prípade, Ïe investícia bola vykonaná v slovensk˘ch korunách, av‰ak jej podkladové aktíva sú v cudzej mene (akciové fondy
investujúce do dolárov˘ch akcií, nákup akcií obchodovan˘ch primárne v inej mene, …).

Definícia: Podielov˘ list je cenn˘ papier, ktor˘ predstavuje podiel na majetku podielového
fondu. Tieto investujú zhromaÏdené peÀaÏné prostriedky do investiãn˘ch nástrojov na princípe diverzifikácie rizika.
V˘nos: V˘nos z podielov˘ch listov pozostáva z v˘platy dividend (ktorá môÏe byÈ pravi-

V·EOBECNÉ INFORMÁCIE

delná) a z v˘voja hodnoty podielu fondu, ktorá závisí od pohybu trhu. Pohyby hodnoty podielu závisia v znaãnej miere od investiãnej stratégie, ktorá je pre dan˘ fond vopred schválená. Troma základn˘mi typmi fondov sú dlhopisové, akciové ako aj zmie‰ané fondy, ktoré
súãasne investujú do akcií aj dlhopisov. Podielové fondy môÏu investovaÈ na medzinárodn˘ch trhoch, teda investujú do zahraniãn˘ch aj domácich aktív.
Riziko zmeny ceny: Podielové listy môÏu byÈ kedykoºvek predané za cenu zodpovedajúcu
ich hodnote podielu, zníÏenú o príslu‰né poplatky spojené s vykonaním príkazu na ich predaj (spätn˘ odkup). Investiãn˘ horizont podielového fondu je urãen˘ jeho investiãnou stratégiou a v zásade môÏe byÈ neobmedzen˘. V porovnaní s dlhopismi neobsahujú spravidla
podielové fondy garanciu v˘platy investovan˘ch prostriedkov. Riziko vypl˘vajúce z drÏby
podielov˘ch listov je spojené s jeho investiãnou stratégiou, ale ani pri jej dodrÏaní nie je
moÏné úplne vylúãiÈ straty. Aj napriek stálej moÏnosti odpredaja sú podielové listy svojim
charakterom urãené prevaÏne na strednodobé aÏ dlhodobé investovanie (5 aÏ 10 rokov).
DaÀové aspekty: Podielové fondy môÏu byÈ zdaÀované v rôznych reÏimoch, preto je pri
tejto investícii nutné zhodnotiÈ aj tento aspekt.
Zahraniãné podielové fondy: Zahraniãné podielové fondy, najmä tie ktoré nie sú emitované v ‰tátoch EÚ, môÏu maÈ in˘m spôsobom urãené pravidlá rozloÏenia a obmedzenia rizika a tieto sú spravidla (v porovnaní s domácimi fondmi) voºnej‰ie.

