CENNÍK ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 36 869 376, Nám. SNP 21, 811 01
Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po,
vložka č.: 1875/B
Časť I. A
Poplatky za investovanie do podielových listov* investičných fondov
Jednorazová investícia (v min. hodnote 200 EUR, resp.
zadarmo
5.000 Kč**)
Pravidelné investovanie (v min. hodnote každej dielčej
zadarmo
investície 10 EUR, resp. 300 Kč**)
Odkúpenie podielových listov zakúpených pred viac ako
zadarmo
jedným rokom
Odkúpenie podielových listov zakúpených pred menej
3 % z hodnoty vyplácaných
ako jedným rokom
podielových listov***
* v prípade, že konkrétny podielový fond vytvára rôzne druhy podielových listov (triedy) tak
sa podielovými listami rozumejú podielové listy jednotlivého druhu podielových listov (triedy)
konkrétneho podielového fondu samostatne
** čiastka uvedená v CZK platí pre podielové listy denominované v českej korune, čiastka
uvedená v EUR platí pre podielové listy denominované v eure
*** Poplatok je stanovený spoločnosťou Fio investiční společnost, a.s., ktorá je príjemcom
tohto poplatku
Časť I.
Poplatky za anonymné obchody s finančnými nástrojmi
(A) Burza cenných papírů Praha, a.s.
Podanie pokynu elektronicky
Podanie pokynu osobne

zadarmo
100,00 Kč
Akčná zvýhodnená sadzba
Poplatok za obchod
0,35 % z objemu obchodu,
min. 40,00 Kč / max. 1.190,00 Kč1)
1) Akčná zvýhodnená sadzba nie je vopred časovo obmedzená. Štandardná
poplatková sadzba bez akčnej zľavy je 0,40 % z objemu obchodu, min. 40,00 Kč /
max. 1.190,00 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

100,00 Kč

Poplatok z objemu obchodu v režime EasyClick

1

0,29 %, max. 3.400,00 Kč

Poplatok za obchod v štandardnom aukčnom režime
(okrem dlhopisov):

Akčná zvýhodnená sadzba
0,35 % z objemu obchodu,
min. 40,00 Kč / max. 1.190,00
Kč1)

Poplatok z objemu obchodu s dlhopismi v
0,10 %, min. 40,00 Kč
štandardnom aukčnom režime
1) Akčná zvýhodnená sadzba nie je vopred časovo obmedzená. Štandardná
poplatková sadzba bez akčnej zľavy je 0,40 % z objemu obchodu, min. 40,00 Kč /
max. 1.190,00 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
Poplatok za špeciálne operácie, tzv. „Corporate
max. $ 15,00
actions“ 1)
Príplatok za obchod na trhu OTC BB a Pink Sheet2)
$ 10,00
1) Za „Corporate action“ sa pre účely tohto poplatku považuje operácia, pri ktorej na
majetkovom účte zákazníka dochádza k zmene v evidovaných finančných 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 osobitých prípadoch zlučovania finančných nástrojov (tzv.
reverzný split), distribúcii nových finančných nástrojov odlišných od podkladového
nástroja (tzv. spin-off) alebo premeny podkladových finančných nástrojov na nové
nástroje (tzv. security Merger) bude poplatok účtovaný iba v prípade, že počet nových
finančných nástrojov podľa výmenného pomeru nie je celým číslom, a to iba do výšky
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
„Corporate action“ nebude poplatok účtovaný žiaden.
2) Príplatok za obchod na trhu OTC BB a Pink Sheet sa sčíta s poplatkom za obchod do
100 kusov vrátane resp. s poplatkom za obchod nad 100 ks, ktoré sú uvedené vyššie.
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: 1)
$ 5,95 / $ 9,95
• Pri objeme do 250 kontraktov mesačne
2)
$ 3,95 / $ 9,95
• Pri objeme 251 a viac kontraktov mesačne
1) Obchod môže prebehnúť v objeme jedného a viac kontraktov. Pri objeme obchodu iba 1
kontrakt bude vždy účtovaný minimálny poplatok stanovený týmto cenníkom.
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2)

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 (XETR) a Frankfurt (XFRA)
Poplatok za podanie pokynu – elektronicky
zadarmo
Poplatok za podanie pokynu – osobne
€ 2,00
Poplatok za obchod
0,15 % z objemu, min. 9,95 €
Príplatok za obchod na trhu Frankfurt
€ 10,00
1)
Poplatok za špeciálne operácie
max. 15,00 €
1)
Za „Corporate action“ sa pre účely tohto poplatku považuje operácia, pri ktorej na
majetkovom účte zákazníka dochádza k zmene v evidovaných finančných 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 osobitých prípadoch zlučovania finančných nástrojov (tzv.
reverzný split), distribúcii nových finančných nástrojov odlišných od podkladového
nástroja (tzv. spin-off) alebo premeny podkladových finančných nástrojov na nové
nástroje (tzv. security Merger) bude poplatok účtovaný iba v prípade, že počet nových
finančných nástrojov podľa výmenného pomeru nie je celým číslom, a to iba do výšky
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 „Corporate action“ nebude poplatok účtovaný žiaden.
Upozornenie: Pri pokyne s viacdennou platnosťou bude každý deň, kedy došlo k jeho
čiastočnému uspokojeniu, účtovaný samostatný poplatok podľa v danom dni
uspokojeného počtu kusov.
(F) zrušený z dôvodu ukončenia členstva Fio banky, a.s. v GPW
(G) zrušený z dôvodu ukončenia členstva Fio banky, a.s. v BÉT
Časť II.
Poplatky za neanonymné prevody finančných nástrojov
Všetky v tomto článku nižšie uvedené poplatky sa vzťahujú iba na vyrovnanie obchodu
medzi dvoma dopredu známymi subjektmi. Ak klient požaduje aj službu vyhľadanie
protistrany, dohodne sa poplatok individuálne.
(H) Obchody s vyrovnaním v CDCP
Prevod
finančných
vyrovnaním

nástrojov

s peňažným

Prevod finančných nástrojov bez peňažného
vyrovnania
Prevod z účtu toho istého majiteľa od iného
obchodníka (XF)
Prevod z účtu toho istého majiteľa k inému
obchodníkovi (XF)
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0,10 % z objemu,
Min. 660,00 Kč / max. 5.000,00
Kč
660,00 Kč
200,00 Kč
450,00 Kč

(I) Priame obchody na RMS
0,10 % z objemu,
min. 250,00 Kč / max. 5.000,00 Kč
0,10 % z objemu,
min. 250,00 Kč / max. 5.000,00 Kč

Priamy obchod s peňažným vyrovnaním
Priamy obchod bez peňažného vyrovnania

(J) Prevody zahraničných finančných nástrojov medzi dvoma rôznymi evidenciami
Prevod prostredníctvom ClearStream
200,00 Kč
Prevod prostredníctvom iného systému vyrovnania
200,00 Kč
(K) Prevody finančných nástrojov (FN) zverených Fio
FN obchodované na trhoch v ČR na iný účet
v rámci nadväzujúcej evidencie Fio banky, a.s.
FN obchodované na trhoch USA na účet iného
klienta Fio
FN obchodované na trhu XETRA na účet iného
klienta Fio
FN obchodované na trhu GPW na účet iného
klienta Fio
FN obchodované na trhoch USA k inému
obchodníkovi
FN obchodované na trhu XETRA k inému
obchodníkovi

100,00 Kč
$ 14,50 za ISIN a stranu
€ 14,50 za ISIN a stranu
PLN 50,00 za ISIN a stranu
$ 25,00 za ISIN
€ 25,00 za ISIN

Časť III.
Doplnkové služby
(L) Sprostredkovanie založenia účtu
Založenie klienta CDCP
Založenie majetkového účtu v CDCP
Registrácia nového účtu v RMS

zadarmo
zadarmo
zadarmo

(M) Vedenie majetkového účtu finančných nástrojov
FN uložené na vlastnom účte klienta v CDCP
Kótované FN uložené na spoločnom účte v CDCP
Nekótované FN uložené na spoločnom účte v
CDCP
FN
uložené
na
vlastnom
účte
klienta
v samostatnej evidencii RMS
FN uložené na vlastnom účte klienta pre
obchodovanie v USA
FN uložené na vlastnom účte klienta pre
obchodovanie Futures
FN uložené na vlastnom účte klienta pre
obchodovanie na DB XETRA
FN uložené na vlastnom účte klienta pre
obchodovanie na trhu GPW
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poplatok príslušnej tretej strany
(viď Príloha cenníka)
zadarmo
N x 0,04% p.a.1)
zadarmo
zadarmo
zadarmo
zadarmo
N x 0,05% p.a.2)
min. 3,00 PLN / mesiac

FN uložené na vlastnom účte klienta pre
zadarmo
obchodovanie na trhu BÉT
1) N“ vyjadruje celkovú nominálnu hodnotu nekótovaných akcií evidovaných na príslušnom
obchodnom účte klienta. Poplatok sa počíta na dennej báze a jeho vyúčtovanie prebehne po
skončení kalendárneho mesiaca.
2) „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
Vysvetlivky:
Spoločným účtom sa rozumie nadväzujúca evidencia finančných nástrojov vedená Fio
bankou, a.s.
(N) Ostatné služby CDCP
Výpis z majetkového účtu zaradeného pod Fio
Výpis z účtov zaradených pod Fio
Výpis z evidencie účtov
Výpis z účtu v nezaradenej evidencii
Výpis zo zoznamu podielnikov/dedičov
Výpis z evidencie záložných práv
Výpis z evidencie PPN
Zistenie identifikátoru osoby
Prevod celého účtu z nezaradenej evidencie
Zmena údajov o osobe
Zapísanie obchodného účtu ako bankového účtu
pre zaistenie výplaty výnosov k účtu zaradenému
pod Fio banka, a.s.
Zapísanie/zmena bankového účtu pre zaistenie
výplaty výnosov k účtu v nezaradenej evidencii
Založenie/zmena/zrušenie
evidencie
podielnikov/dedičov
Založenie a správa záložného práva
Založenie a správa PPN
Realizácia dedičstva, darovanie alebo prevod na
účet rovnakého majiteľa v evidencii Fio banky,
a.s., pobočky zahraničnej banky
Nepárový prevod finančných nástrojov na účet
iného majiteľa
Realizácia záložného práva
(O) Peňažné služby
Inkaso a pripísanie výnosov alebo iného peňažného
plnenia (napr. squeeze-out alebo cash merger) z
finančného nástroja, ktorý je vedený v nadväzujúcej
evidencii Fio banky a.s.
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36,00 Kč vrátane DPH
48,00 Kč vrátane DPH
60,00 Kč vrátane DPH
60,00 Kč vrátane DPH
60,00 Kč vrátane DPH
60,00 Kč vrátane DPH
60,00 Kč vrátane DPH
60,00 Kč vrátane DPH
zadarmo
zadarmo
zadarmo
1.200,00 Kč vrátane DPH
120,00 Kč / ISIN vrátane DPH
120,00 Kč / ISIN vrátane DPH
120,00 Kč / ISIN vrátane DPH
290,00 Kč / ISIN
290,00 Kč / ISIN
490,00 Kč / ISIN

0,20 % z pripisovanej výšky
výnosov alebo iného peňažného
plnenia

Upozornenie:
Hotovostné a bezhotovostné operácie na akomkoľvek účte vedenom Fio bankou, a.s.,
pobočkou zahraničnej banky sa riadia platným Cenníkom pre finančné operácie a služby
pre fyzické a právnické osoby.
(P) Poradenské služby
Bežné poradenstvo v oblasti 15 minút zadarmo, potom 12,00 EUR vrátane DPH za
finančných nástrojov (za deň)
začatých 15 minút
(Q) Služby v oblasti poskytovania dát a informácií
Poskytovanie on-line dát z trhov:
Neprofesionálny užívateľ
BCPP
zadarmo

Profesionálny užívateľ
24,00 EUR vrátane DPH

RMS

zadarmo
zadarmo
zadarmo / 6,00 USD
USA
120,00 USD vrátane DPH
vrátane DPH
zadarmo / 8,00 EUR
DB XETRA
36,00 EUR vrátane DPH
vrátane DPH
zadarmo / 6,00 USD
Futures
260,00 USD vrátane DPH
vrátane DPH
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 on-line údaj z trhu zobrazil
- v danom období neuskutočnil na príslušnom trhu žiadny obchod s finančným
nástrojom
Definície neprofesionálneho a profesionálneho užívateľa sú vymedzené v príslušných
samostatných zmluvách o poskytovaní on-line dát z jednotlivých trhov.

1)

2)

3)

Poskytovanie fundamentálnych dát
zadarmo
Mesačný paušálny poplatok za používanie
30,00 EUR vrátane DPH
aplikácie Streamer 1)
SMS spravodajstvo (cca 5 správ denne) 2)
8,00 EUR vrátane DPH
SMS hlásič o uspokojení pokynu alebo o kurzovom
0,10 EUR / SMS vrátane DPH
pohybe3)
E-mail hlásič o uspokojení pokynu alebo o
zadarmo
kurzovom pohybe
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.
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(R) Administratívne služby
Nadštandardná práca klientskeho pracovníka 1)
Práca odborného pracovníka 1)

4,50 EUR za začatých 15 min.
vrátane DPH
13,50 EUR za začatých 15 min.
vrátane DPH
zadarmo
2,20 EUR vrátane DPH

Vyhotovenie výpisu z obchodného účtu
Zaslanie výpisu poštou
Zaslanie informácie2) v elektronickej podobe alebo
poskytnutie informácie prostredníctvom internetovej
zadarmo
stránky
Zaslanie informácie2) v listinnej forme
2,20 EUR vrátane DPH
Vystavenie plnej moci k účasti na valnom zhromaždení
za cenné papiere uložené v nadväzujúcej evidencii Fio
13,50 EUR vrátane DPH
banky, a.s.
Potvrdenie o výške a sadzbe dane z dividend
13,50 EUR / emisia vrátane DPH
zahraničných emisií
1) 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.
2) Ide o informácie, ktoré Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 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.
Časť IV.
Sankčné poplatky
Úrok z omeškania z plnenia splatného peňažného
záväzku pre právnické osoby a fyzické osoby
podnikateľov
Úrok z omeškania z plnenia splatného peňažného
záväzku pre spotrebiteľov

Zmluvná pokuta za existenciu neoprávneného
debetného zostatku na účte 1)
Nezavinená suspendácia obchodu 2)
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0,12 % denne
najvyššia prípustná sadzba
v zmysle platných právnych
predpisov, akú je možné so
spotrebiteľom dohodnúť
(v čase vydania tohto cenníka je
to: 5,00 % p.a. + základná
úroková sadzba Európskej
centrálnej banky platná k prvému
dňu omeškania s plnením
peňažného dlhu)
0,10 % denne z debetného
zostatku
bez sankčného poplatku

Zavinená suspendácia obchodu: 3)
• vzniknutá
pri
predaji
finančných
nástrojov
nadobudnutých na BCPP z dôvodu nedodania
nakúpených
finančných
nástrojov
protistranou
v riadnom termíne pre vyrovnanie obchodu

bez sankčného poplatku

800,00 Kč + 1,00 % zo
suspendovaného objemu
• vzniknutá vo všetkých ostatných prípadoch
obchodu, celkom však
min. 1.000,00 Kč
1) Ak by celkové sankcie za omeškanie (úroky z omeškania, zmluvné pokuty) súvisiace so
splácaním peňažných prostriedkov v prípade dlžníka – fyzickej osoby spotrebiteľa
prekročili právnymi predpismi stanovenú hranicu, budú tieto sankcie znížené tak, aby
boli v súlade s právnymi predpismi.
2) V prípade nezavinenej suspendácie klient obdrží podiel na sankčnom poplatku CDCP
účtovanom protistrane. Výšku tohoto podielu stanovujú platné pravidlá CDCP.
3) K sankčnému poplatku obchodníka za zavinenú suspendáciu (i nulovému) sa za
všetkých okolností pripočíta sankčný poplatok CDCP podľa platného cenníka. K
nákladom klienta budú ďalej naúčtované všetky náklady vynaložené Fio bankou, a.s.,
pobočkou zahraničnej banky na riešenie zavinenej suspendácie (teda napríklad náklady
na zaistenie dodania cenných papierov, náklady vzniknuté v súvislosti s náhradným
obchodom organizovaným CDCP 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 350,00 EUR. Za každý takýto pokyn je naviac obchodník oprávnený účtovať
klientovi 20,00 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 banky,
a.s., pobočky zahraničnej banky. Poplatky hradené špecifickým tretím stranám
transakcie (napr. organizátor trhu, depozitár a pod.) sú uvedené v Prílohe k
základnému cenníku služieb. Príloha k základnému cenníku 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 banka, a.s., pobočka zahraničnej banky právo účtovať
poplatok v inej mene, ktorou klient na obchodnom účte disponuje. Na 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 banka, a.s., pobočka zahraničnej banky po dohode
s klientom službu, ktorá nie je v Cenníku základných služieb uvedená, stanoví sa
poplatok za ňu individuálne.
• Definícia používaných skratiek:
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CDCP
BCPP
RMS
DB XETRA
GPW
BÉT
FN

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Burza cenných papírů Praha, a.s.
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
Deusche Börse AG – XETRA
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Budapesti Értéktöszde – Budapest Stock Exchange
Finančné nástroje

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 banka, a.s., pobočka zahraničnej banky a nie sú
ním ani vyžadované.
Tento Cenník základných služieb bol vyhlásený dňa 21. 12. 2020 a nadobúda platnosť
a účinnosť dňa 22. 1. 2021 a k tomuto dňu nahrádza ustanovenia doteraz platného Cenníka
základných služieb, ak nie je ďalej v tomto odseku ustanovené inak.
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