Cenník základných služieb
Fio o.c.p., a. s.
Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 3722/B

Časť I.
Poplatky za anonymné obchody s finančnými nástrojmi
(A) Burza cenných papírů Praha, a.s.
Podanie pokynu elektronicky

zadarmo

Podanie pokynu osobne

100,- Kč
Akčná zvýhodnená sadzba
0,35 % z objemu obchodu,
min. 40 Kč / max. 1.190 Kč*

Poplatok za obchod

* Akčná zvýhodnená sadzba platí od 30.11.2012 a nie je vopred časovo obmedzená. Štandardná poplatková
sadzba bez akčnej zľavy je 0,40 % z objemu obchodu, min. 40 Kč / max. 1.190 Kč.

(B) RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
Podanie pokynu v režime EasyClick

zadarmo

Podanie pokynu v štandardnom aukčnom režime – elektronicky

zadarmo

Podanie pokynu v štandardnom aukčnom režime – osobne

100,- Kč

Poplatok z objemu obchodu v režime EasyClick
Poplatok za obchod v štandardnom aukčnom režime
(okrem dlhopisov):
Poplatok z objemu obchodu s dlhopismi v štandardnom
aukčnom režime

0,29 %, max. 3.400 Kč
Akčná zvýhodnená sadzba
0,35 % z objemu obchodu,
min. 40 Kč / max. 1.190 Kč*
0,10 %, min. 40 Kč

* Akčná zvýhodnená sadzba platí od 30.11.2012 a nie je vopred časovo obmedzená. Štandardná poplatková
sadzba bez akčnej zľavy je 0,40 % z objemu obchodu, min. 40 Kč / max. 1.190 Kč.

(C) Trhy cenných papierov v USA
Poplatok za podanie pokynu – elektronicky

zadarmo

Poplatok za podanie pokynu – osobne

$ 2,00

Obchod do 100 kusov vrátane

$ 7,95

Obchod nad 100 kusov

$ 9,95

Dodatočný poplatok za individuálnu voľbu ECN *
Poplatok za špeciálne operácie, tzv. „Corporate actions“ **

$ 0,004 / ks
max. $ 15,00

Dodatočný poplatok je účtovaný, iba keď klient sám určí cieľové ECN, na ktoré má byť pokyn smerovaný. Pri
ponechaní voľby prednastavenej obchodným systémom žiadny dodatočný poplatok účtovaný nie je.
** Za „Corporate action“ sa pre účelytohto poplatku považuje operácia, pri ktorej na majetkovom účte zákazníka
dochádza k zmene v evidovaných investičných nástrojoch z rozhodnutia tretej osoby, obvykle emitenta. Poplatok
bude účtovaný v plnej výške vždy, pokiaľ príslušnej zmene predchádzalo právo voľby a zákazník tohto práva
využil podaním inštrukcie. V zvláštnom prípade tzv. reverzného splitu (tj. zlučovanie) bude poplatok účtovaný iba
v prípade, že počet nových finančných nástrojov podľa výmenného pomeru nie je celým číslom, a to iba do výške
finančnej náhrady za výsledný nepripísaný zlomok finančného nástroja, najvyššie však $ 15. Ak bude
*

v zmysle predchádzajúcej vety výška finančnej náhrady rovná výške poplatku, nebude žiadna
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z týchto položiek vyúčtovaná. Vo všetkých ostatných prípadoch „Corporade action“ nebude poplatok
účtovaný žiaden.
Upozornenie: Pri jednodennom pokyne smerovanom do viacerých obchodných fáz v rámci obchodného dňa a pri
ľubovoľnom pokyne s viacdennou platnosťou bude poplatok podľa vyššie uvedenej tabuľky účtovaný oddelene za
každú stranu obchodnej fázy, v ktorej došlo k jeho čiastočnému uspokojeniu.

(D) Futures trhy v USA
Poplatok za podanie pokynu – elektronicky

zadarmo

Poplatok za podanie pokynu – osobne

Služba nie je podporovaná

Poplatok za 1 zobchodovaný kontrakt / min.za obchod: *
 Pri objeme do 250 kontraktov mesačne

$ 5,95 / $ 9,95

 Pri objeme 251 a viac kontraktov mesačne **

$ 3,95 / $ 9,95

Obchod môže prebehnúť v objeme jedného a viac kontraktov. Pri objeme obchodu iba 1 kontrakt bude vždy
účtovaný minimálny poplatok stanovený týmto cenníkom.
** V priebehu mesiaca je poplatok účtovaný v základnej výške. Pri splnení podmienky pre uplatnenie zníženého
poplatku je ku koncu kalendárneho mesiaca pripísaný v prospech obchodného účtu dobropis v odpovedajúcej
výške.
*

(E) Deusche Börse AG – XETRA
Poplatok za podanie pokynu – elektronicky

zadarmo

Poplatok za podanie pokynu – osobne

2,00 €
0,15 % z objemu, min. 9,95 €

Poplatok za obchod
Poplatok za špeciálne operácie *

max. 15,00 €

* Za „Corporate action“ sa pre účelytohto poplatku považuje operácia, pri ktorej na majetkovom účte zákazníka
dochádza k zmene v evidovaných investičných nástrojoch z rozhodnutia tretej osoby, obvykle emitenta. Poplatok
bude účtovaný v plnej výške vždy, pokiaľ príslušnej zmene predchádzalo právo voľby a zákazník tohto práva
využil podaním inštrukcie. V zvláštnom prípade tzv. reverzného splitu (tj. zlučovanie) bude poplatok účtovaný iba
v prípade, že počet nových finančných nástrojov podľa výmenného pomeru nie je celým číslom, a to iba do výške
finančnej náhrady za výsledný nepripísaný zlomok finančného nástroja, najvyššie však $ 15. Ak bude

v zmysle predchádzajúcej vety výška finančnej náhrady rovná výške poplatku, nebude žiadna
z týchto položiek vyúčtovaná. Vo všetkých ostatných prípadoch „Corporade action“ nebude poplatok
účtovaný žiaden.
Upozornenie: Pri pokyne s viacdňovou platnosťou bude každý deň, kedy došlo k jeho čiastočnému uspokojeniu,
účtovaný samostatný poplatok podľa v danom dni uspokojeného počtu kusov.

(F) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW)
Poplatok za podanie pokynu – elektronicky

zadarmo

Poplatok za podanie pokynu – osobne

10,00 PLN

Poplatok podľa objemu obchodu

0,60 %, min. 50,00 PLN

(G) Budapesti Értéktöszde – Budapest Stock Exchange (BÉT)
Poplatok za podanie pokynu – elektronicky

zadarmo

Poplatok za podanie pokynu – osobne

do odvolania zdarma

Poplatok podľa objemu obchodu

0,50 %, min. 2.000,00 HUF
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Časť II.
Poplatky za neanonymné prevody finančných nástrojov
Všetky v tomto článku nižšie uvedené poplatky sa vzťahujú iba na vysporiadanie obchodu medzi dvoma
dopredu známymi subjektmi. Ak klient požaduje aj službu vyhľadanie protistrany, dohodne sa poplatok
individuálne.

(H) Obchody s vysporiadaním v Centrálnom depozitáři cenných papírů, a.s.
Prevod finančných nástrojov s peňažným vysporiadaním

0,10% z objemu,
Min. 660,- Kč / max. 5.000,- Kč

Prevod finančných nástrojov bez peňažného vysporiadania

660,- Kč

Prevod z účtu toho istého majiteľa od iného obchodníka (XF)

200,- Kč

Prevod z účtu toho istého majiteľa k inému obchodníkovi (XF)

450,- Kč

(I) vypustený
(J) Priame obchody na RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.
Priamy obchod s peňažným vysporiadaním
Priamy obchod bez peňažného vysporiadania

0,10 % z objemu,
min. 250,- Kč / max. 5.000,- Kč
0,10 % z objemu,
min. 250,- Kč / max. 5.000,- Kč

(K) vypustený
(L) vypustený
(M) Prevody zahraničných finančných nástrojov medzi dvoma rôznymi evidenciami
Prevod prostredníctvom ClearStream

200,- Kč

Prevod prostredníctvom iného vysporiadacieho systému

200,- Kč

(N) Prevody finančných nástrojov (FN) zverených Fio
FN obchodované na trhoch v ČR na iný účet v rámci
nadväzujúcej evidencie Fio banky, a.s.

100,- Kč

FN obchodované na trhoch USA na účet iného klienta Fio

$ 14,50 za ISIN a stranu

FN obchodované na trhu XETRA na účet iného klienta Fio

€ 14,50 za ISIN a stranu

FN obchodované na trhu GPW na účet iného klienta Fio

PLN 50,00 za ISIN a stranu

FN obchodované na trhoch USA k inému obchodníkovi

$ 25,00 za ISIN

FN obchodované na trhu XETRA k inému obchodníkovi

€ 25,00 za ISIN

Časť III.
Doplnkové služby
(O) Sprostredkovanie založenia účtu
Založenie klienta CDCP

zadarmo

Založenie majetkového účtu v CDCP

zadarmo

Registrácia nového účtu v RMS

zadarmo
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(P) Vedenie majetkového účtu finančných nástrojov
FN uložené na vlastnom účte klienta v CDCP

poplatok príslušnej tretej strany
(viď Príloha cenníka)

FN uložené na vlastnom účte klienta v samostatnej evidencii
RMS

zdarma

FN uložené na vlastnom účte klienta pre obchodovanie v USA

zdarma

FN uložené na vlastnom účte klienta pre obchodovanie
zdarma
Futures
FN uložené na vlastnom účte klienta pre obchodovanie na DB
zdarma
XETRA
FN uložené na vlastnom účte klienta pre obchodovanie na
N x 0,05% p.a.*
trhu GPW
min. 3 PLN / mesiac
FN uložené na vlastnom účte klienta pre obchodovanie na
zdarma
trhu BÉT
* N“ vyjadruje celkovú trhovú hodnotu FN ku koncu obchodného dňa evidovaných na príslušnom
obchodnom účte klienta. Poplatok sa počíta na dennej báze a jeho vyúčtovanie prebehne po skončení
kalendárneho mesiaca.

(Q) Ostatné služby Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP, a.s.)
Výpis z majetkového účtu zaradeného pod Fio

36,- Kč

Výpis z účtov zaradených pod Fio

48,- Kč

Výpis z evidencie účtov

60,- Kč

Výpis z účtu v nezaradenej evidencii

60,- Kč

Výpis zo zoznamu podielnikov/dedičov

60,- Kč

Výpis z evidencie záložných práv

60,- Kč

Výpis z evidencie PPN

60,- Kč

Zistenie identifikátoru osoby

60,- Kč

Prevod celého účtu z nezaradenej evidencie

zadarmo

Zmena údajov o osobe

zadarmo

Zapísanie obchodného účtu ako bankového účtu pre
zaistenie výplaty výnosov k účtu zaradenému pod
Fio o.c.p., a.s.
Zapísanie/zmena bankového účtu pre zaistenie výplaty
výnosov k účtu v nezaradenej evidencii

zadarmo
1,200 Kč vrátane DPH

Založenie/zmena/zrušenie evidencie podielnikov/dedičov

120,- Kč / ISIN

Založenie a správa záložného práva

120,- Kč / ISIN

Založenie a správa PPN

120,- Kč / ISIN

Nepárové prevody:
 darovanie
 prevod iba vybranej emisie z nezaradenej evidencie
 prevod na účet rovnakého majiteľa v evidencii Fio
realizácia dedičstva

290,- Kč / ISIN

Realizácia záložného práva

490,- Kč / ISIN

(R) Peňažné služby
Zaistenie hotovostných operácií proti obchodnému účtu sa riadi podľa cenníka a obchodných podmienok
finančnej inštitúcie, ktorá hotovostnú operáciu vykonáva.
Poplatok za okamžité pripísanie bezhotovostného vkladu na
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OÚ, výška vkladu:
- do 3.319,39 EUR alebo ekvivalent v inej mene

200,00 CZK

- nad 3.319,39 EUR alebo ekvivalent v inej mene

zadarmo

Poplatok za pripísanie chybne identifikovanej platby

200,00 CZK

Bezhotovostný prevod Kč na účet v ČR

zadarmo

Bezhotovostný prevod EUR na účet na Slovensku

zadarmo

Ostatné bezhotovostné prevody NA VRUB účtu
 prevod v EUR

0,25% min. 2,- / max. 10,- EUR

 prevod v USD

0,25%, min. 2,- / max. 10,- USD

 prevod v CZK

0,25%, min. 50,- / max. 250,- Kč

 prevod v PLN

0,25%, min. 8,- / max. 40,- PLN

 prevod v HUF

0,25%, min.500 / max.3000 HUF

Prevody medzi krajinami EHP v mene EHP vykonávame len výlohou „SHA“, ostatné prevody s výlohou „BEN“. Výlohu
„OUR“ pri bezhotovostnom prevode na vrub účtu neumožňujeme .

(S) Poradenské služby
Bežné poradenstvo v oblasti 15 minut zadarmo, potom 10,79 EUR pri telefonickej konzultácii,
finančných nástrojov (za deň)
resp. 12,95 EUR pri osobnom jednaní

(T) Služby v oblasti poskytovania dát a informácií
Poskytovanie on-line dát z trhov:

Neprofesionálny užívateľ

Profesionálny užívateľ

BCPP

Zadarmo

24 EUR

RMS

Zadarmo

Zadarmo

USA

Zadarmo / 6 USD

205 USD

DB XETRA

Zadarmo / 18 EUR

84 EUR

GPW

Zadarmo / 18 PLN

180 PLN

Futures

Zadarmo / 84 USD

84 USD

Vyššie uvedené poplatky sú mesačné a sú účtované vždy k poslednému dňu mesiaca, za ktorý sú hradené.
Neprofesionálnemu užívateľovi bude poplatok účtovaný, iba v prípade, že:
v danom období službu využil, tzn. mal poskytované on-line dáta objednané a zároveň aspoň raz akýkoľvek online údaj z trhu zobrazil
v danom období neuskutočnil na príslušnom trhu žiadny obchod s investičným nástrojom
Definície neprofesionálneho a profesionálneho užívateľa sú vymedzené v príslušných samostatných zmluvách o
poskytovaní on-line dát z jednotlivých trhov.

Poskytovanie fundamentálnych dát

zadarmo

Mesačný paušálny poplatok za používanie aplikácie Streamer *

33,85 EUR

SMS spravodajstvo (cca 5 správ denne) **

9,36 EUR

SMS hlásič o uspokojení pokynu alebo o kurzovom pohybe***

0,11 EUR / SMS

E-mail hlásič o uspokojení pokynu alebo o kurzovom pohybe

zadarmo

*
**
***

Poplatok je účtovaný od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola aplikácia
zaregistrovaná.
Správy obvykle obsahujú hodnoty indexov a kurzy dôležitých titulov, prípadne aktuálne investičné
odporúčanie.
Poplatok je účtovaný súhrnne za všetky odoslané správy ku koncu príslušného mesiaca.

(U) Administratívne služby
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Nadštandardná práca klientského pracovníka *

5,18 EUR za začatých 15 min.

Práce odborného pracovníka *

15,54 EUR za začatých 15 min.

Zaslanie výpisu poštou

2,39 EUR

Cestovné pracovníka

0,79 EUR / km

Poskytnutie dokumentu na dátovom nosiči (1 kus CD)
**

Zaslanie informácie v listinnej forme

2,39 EUR
2,39 EUR

**

Zaslanie informácie v elektronickej podobe alebo poskytnutie
informácie prostredníctvom internetovej stránky
Potvrdenie o výške a sadzbe dane z dividend zahraničných
emisií
Úradné overenie podpisu na dokumente
*

**

zadarmo
15,94 EUR / emisia
17,93 EUR / dokument

Ak požaduje klient nejakú službu, ktorá nie je uvedená v žiadnom cenníku, bude jej cena odvodená na
základe nutného času pracovníka s príslušnou kvalifikáciou. Tým nie je dotknuté právo vyúčtovať k tiaži
príjemcu služby súvisiace poplatky tretích strán podľa Prílohy cenníka základných služieb.
Ide o informácie, ktoré Fio o.c.p., a.s. poskytuje/zasiela klientom na tzv. trvanlivom médiu v zmysle
zákona o cenných papieroch. Ak klient uprednostní poskytovanie takýchto informácií v elektronickej podobe,
budú mu tieto zasielané/poskytnuté prostredníctvom aplikácie e-Broker (resp. e-mailom, ak klient
k obchodnému účtu nemá zriadené používanie tejto aplikácie) a prostredníctvom internetovej stránky
obchodníka (v prípade zákonom vymedzeného okruhu informácií). Ak obchodník zašle z vlastného podnetu
klientovi konkrétnu informáciu v listinnej forme aj v prípade, že klient súhlasil s informovaním v elektronickej
podobe, zaslanie takejto informácie v listinnej forme nie je spoplatnené.

(V) Pripisovanie úrokov
Poplatok za pripisovanie úrokov vo výške 0,3% mesačne z priemerného zostatku finančných prostriedkov
na obchodnom účte klienta u Fio, o.c.p., a.s. Pokiaľ by bol tento poplatok vyšší ako úrok prináletžiaci
klientovi, tak sa poplatok neúčtuje a úrok nepripisuje. Poplatok je účtovaný na konci kalendárneho
štvrťroka.

Časť IV.
Sankčné poplatky
Sankčný úrok z nepovoleného záporného zostatku účtu
Podanie neoprávnenej reklamácie

0,50 % denne z dlžnej čiastky
16,60 EUR

Nezavinená suspendácia obchodu *

Bez sankčného poplatku

Zavinená suspendácia obchodu: **
 vzniknutá pri predaji finančných nástrojov nadobudnutých
automatickým obchodom alebo obchodom v systéme SPAD
z dôvodu nedodania nakúpených investičných nástrojov
protistranou v riadnom termíne pre vysporiadanie obchodu

Bez sankčného poplatku

 vzniknutá vo všetkých ostatných prípadoch

800 Kč + 1,00 % zo
suspendovaného objemu
obchodu, celkom však
min. 1.000 Kč

V prípade nezavinenej suspendácie klient obdrží podiel na sankčnom poplatku Centrálního depozitáře cenných
papírů, a.s. účtovanom protistrane. Výšku tohoto podielu stanovujú platné pravidlá Centrálního depozitáře
cenných papírů, a.s.
** K sankčnému poplatku obchodníka za zavinenú suspendáciu (i nulovému) sa za všetkých okolností pripočíta
sankčný poplatok Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. podľa platného cenníka. K nákladom klienta budú
ďalej naúčtované všetky náklady vynaložené Fio o.c.p., a.s. na riešenie zavinenej suspendácie (teda napríklad
náklady na zaistenie dodania cenných papierov, náklady vzniknuté v súvislosti s náhradným obchodom
organizovaným Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. a všetky ďalšie vynaložené náklady).

*

Sankčné poplatky súvisiace s podaním pokynu, ktorého realizácia by viedla k porušeniu právnych
predpisov:
Za každý podaný pokyn, ktorého realizácia by viedla k porušeniu právnych predpisov, a to hlavne právnych
predpisov smerujúcich k ochrane pred narušovaním priehľadnosti finančného trhu, je obchodník oprávnený účtovať
klientovi sankčný poplatok vo výške 431,52 EUR. Za každý takýto pokyn je naviac obchodník oprávnený účtovať
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klientovi 21,58 EUR za každých započatých 15 min. práce odborného pracovníka, ktorý posudzuje pokyn z
hľadiska porušenia právnych predpisov.

Všeobecné ustanovenia:







Cenník základných služieb uvádza poplatky, ktoré sú výnosom obchodníka Fio o.c.p., a.s.. Poplatky hradené
špecifickým tretím stranám transakcie (napr. organizátor trhu, depozitár a pod.) sú uvedené v Prílohe cenníka
základných služieb. Príloha cenníka základných služieb je neoddeliteľnou súčasťou Cenníka základných služieb.
Výsledný poplatok účtovaný za transakciu je daný súčtom poplatku podľa Cenníka základných služieb a prípadného
poplatku podľa Prílohy cenníka základných služieb.
Pokiaľ klient nemá dostatok prostriedkov v mene, v ktorej je poplatok stanovený, vyhradzuje si obchodník Fio o.c.p.,
a.s. právo účtovať poplatok v inej mene, ktorou klient na obchodnom účte disponuje. Pre prepočet sa použijú kurzy
Národnej banky Slovenska platné ku dňu naúčtovania.
Na pokyn podaný telefonicky sa za účelom stanovenia poplatku ďalej prihliada, ako by bol podaný osobne.
Ak nie je pri poplatku výslovne uvedené inak, vzťahuje sa na celkový objem uspokojenej časti pokynu bez ohľadu na
počet čiastočných realizácií.
Ak poskytne obchodník Fio o.c.p., a.s. po dohode s klientom službu, ktorá nie je v Cenníku základných služieb
uvedená, stanoví sa poplatok za ňu individuálne.
Upozornenie: V súvislosti s obchodmi súvisiacimi s finančným nástrojom alebo investičnou službou môžu klientovi
vzniknúť ďalšie náklady vrátane daní, ktoré nie sú platené prostredníctvom obchodníka Fio o.c.p., a.s. a nie sú ním ani
vyžadované.

Tento cenník bol vyhlásený dna 10.6.2014, nadobúda účinnosť k 11.6.2014 a k tomu istému dňu nahrádza
všetky predchádzajúce Cenníky základných služieb, ak nie je ďalej stanovené inak. Vo vzťahu k zmluvám
uzatvoreným pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto cenníku podľa prechádzajúcej vety, nadobúda tento
cenník účinnosť dňom 25.6.2014 a k rovnakému dňu nahrádza všetky predchádzajúce Cenníky základných
služieb.
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