IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Informácie o IAD Investments, správ. spol., a.s. a ňou poskytovaných investičných službách
Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. v súlade s § 73d zákona č. 566/2001 o cenných
papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) poskytuje
v tomto dokumente Klientom alebo potenciálnym Klientom informácie o správcovskej spoločnosti a ňou
poskytovaných službách, o kategorizácii Klientov a o podmienkach zaradenia do kategórií, o právach
neprofesionálneho Klienta, o finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušných
poučení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v týchto nástrojoch alebo s konkrétnymi
investičnými stratégiami, o stratégii vykonávania a postupovania pokynov, o ochrane finančných nástrojov alebo
peňažných prostriedkov Klienta, o nákladoch a súvisiacich poplatkoch a o konflikte záujmov.

1. Základné informácie o IAD
Obchodné meno:
IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej „aj len IAD")
Sídlo:
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
17 330 254
DIČ:
2020838193
IČ DPH:
SK2020838193
Zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 182/B
Telefón:
+421 2 3352 6923
Bezplatná linka:
0800 601 601
Fax.:
+421 2 3352 6940
Email:
info@iad.sk
Web: www.iad.sk
Komunikačné jazyky: slovenský jazyk, anglický jazyk
Povolenie na výkon činnosti
IAD vykonáva svoje činnosti na základe nasledujúcich povolení:
• povolenie na vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a alternatívnych investičných fondov
(číslo rozhodnutia UFT-004/2000/KISS a ODT-14356/2013-2)
• povolenie na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb: riadenie portfólia
finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona a o cenných papieroch, investičné
poradenstvo, úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných
papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy a
súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek (číslo rozhodnutí GRUFT099/2005/KISS a GRUFT-148/2005/KISS), prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých
finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona o cenných papieroch (číslo rozhodnutia ODT14356/2013-2).
Povolenia na činnosť boli udelené Národnou bankou Slovenska so sídlom na ul. Imricha Karvaša 1, 813 25
Bratislava, web: www.nbs.sk, (ďalej len „NBS“), ktorá je orgánom dohľadu nad finančným trhom v Slovenskej
republike.
Sprostredkovateľ je osoba, ktorá je:
• finančným agentom oprávneným vykonávať finančné sprostredkovanie podľa príslušného právneho predpisu,
• finančnou inštitúciou oprávnenou na distribúciu cenných papierov alebo na poskytovanie investičnej služby
prijatie a postúpenie pokynu týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov na základe povolenia
a podľa príslušných právnych predpisov alebo
• finančnou inštitúciou alebo inou osobou oprávnenou vykonávať distribúciu cenných papierov alebo
majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania podľa príslušného právneho predpisu členského štátu
Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
a ktorá je súčasne registrovaná IAD v jej informačnom systéme ako osoba, ktorú IAD využíva na distribúciu
Podielových listov alebo na sprostredkovanie obchodov pri poskytovaní ďalších služieb IAD; finančný agent tieto
činnosti (finančné sprostredkovanie) vykonáva buď na základe zmluvy uzavretej s IAD alebo na základe osobitnej
zmluvy uzavretej s iným samostatným finančným agentom, ktorý je Sprostredkovateľom a má uzavretú zmluvu s
IAD.

2. Kategorizácia Klientov
Klient je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej IAD poskytuje investičné služby a činnosti alebo
vedľajšie služby.
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Profesionálny klient je Klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie
vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené a je ním:
a) obchodník s cennými papiermi
b) zahraničný obchodník s cennými papiermi
c) finančná inštitúcia
d) obchodník s komoditami a komoditnými derivátmi
e) obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti spočívajúce
výhradne v obchodovaní na vlastný účet na trhoch finančných futures, opcií alebo iných derivátov a na
peňažných trhoch na účely zaistenia pozícií na derivátových trhoch, alebo obchodná spoločnosť, ktorá
obchoduje na účet iných členov týchto trhov alebo tvorí pre nich ceny a ktorá je garantovaná, kde
zodpovednosť za plnenie zmlúv uzatvorených takýmito obchodnými spoločnosťami prevzali členovia
zúčtovacích systémov týchto trhov (t.j. osoba podľa § 54 ods. 3 písm. j) zákona o cenných papieroch)
f) osoba, ktorá na vykonávanie svojej činnosti na finančnom trhu má povolenie príslušného orgánu alebo jej
činnosť je osobitne upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi
g) veľká obchodná spoločnosť ak
o celková suma jej majetku prevyšuje 20 miliónov EUR,
o čistý ročný obrat prevyšuje 40 miliónov EUR,
o jej vlastné zdroje prevyšujú 2 milióny EUR.
(je potrebné spĺňať aspoň dve z týchto podmienok na individuálnej báze)
h) štátny orgán
i) vyšší územný celok
j) štátny orgán alebo vyšší územný celok iného štátu
k) Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
l) orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe štátneho dlhu
m) Národná banka Slovenska
n) centrálna banka iného štátu
o) Medzinárodný menový fond
p) Európska centrálna banka
q) Európska investičná banka
r) iné podobné medzinárodné organizácie
s) právnická osoba neuvedená vyššie, ktorej hlavným predmetom činnosti je investovanie do finančných
nástrojov, vrátane právnickej osoby, ktorá vykonáva transformáciu úverov a pôžičiek na cenné papiere
alebo iné obchody na účely financovania
Klient, ktorý je zaradený do niektorého z vyššie uvedených bodov a) až s), IAD považuje za
profesionálneho klienta a bude s ním zaobchádzať ako s profesionálnym klientom, ak sa v zmluvnej
dokumentácii nedohodnú inak. IAD informuje Klienta, že môže požadovať, aby sa s ním
zaobchádzalo rovnako ako s neprofesionálnym klientom.
t) osoba, s ktorou sa na jej žiadosť môže zaobchádzať ako s profesionálnym Klientom, ak sú splnené aspoň
dve z týchto podmienok:
o táto osoba za predchádzajúce štyri štvrťroky vykonala na príslušnom trhu s finančnými nástrojmi
priemerne desať významných obchodov s finančnými nástrojmi za štvrťrok;
o veľkosť jej portfólia zahŕňajúceho finančné nástroje a peňažné vklady prevyšuje 500 000 EUR,
o táto osoba najmenej jeden rok vykonáva alebo vykonávala v súvislosti s výkonom svojho
zamestnania, povolania alebo funkcie činnosť v oblasti finančného trhu na pozícii, ktorá si vyžaduje
znalosti obchodov alebo investičných služieb poskytovaných alebo ktoré sa majú poskytovať pre
túto osobu.
Klient predloží IAD vyplnené tlačivo Zaradenie Klienta do kategórie Profesionálny klient na
základe jeho žiadosti, pričom IAD pri jej posudzovaní a vyhodnotení postupuje zmysle §8
ods. 6 zákona o cenných papieroch.

Neprofesionálny klient je Klient, ktorý nie je Profesionálnym klientom.
Oprávnená protistrana je Klient, ktorý je v nižšie uvedenom zozname a súhlasil, aby s ním IAD
zaobchádzala ako s Oprávnenou protistranou, pričom takýto súhlas Klient môže udeliť na všetky alebo iba na
jednotlivé obchody:
• obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi
• banka alebo zahraničná banka
• poisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo poisťovňa z iného členského štátu
• správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, podielový fond, európsky fond, zahraničná
investičná spoločnosť alebo zahraničný podielový fond
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dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, dôchodkový fond, doplnkový
dôchodkový fond, obdobné zahraničné spoločnosti a fondy
iná finančná inštitúcia povolená alebo regulovaná podľa práva Európskej únie alebo členského štátu
osoba podľa § 54 ods. 3 písm. i) a j) zákona o cenných papieroch:
o osoby, ktorých hlavný predmet činnosti spočíva v obchodovaní na vlastný účet s komoditami alebo
komoditnými derivátmi; to neplatí, ak osoby, ktoré obchodujú na vlastný účet s komoditami alebo
komoditnými derivátmi, sú súčasťou skupiny, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie
iných investičných služieb alebo investičných činností alebo bankových služieb podľa osobitného
zákona
o obchodné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné služby alebo vykonávajú investičné činnosti
spočívajúce výhradne v obchodovaní na vlastný účet na trhoch finančných futures, opcií alebo
iných derivátov a na peňažných trhoch na účely zaistenia pozícií na derivátových trhoch, alebo
obchodné spoločnosti, ktoré obchodujú na účet iných členov týchto trhov alebo tvoria pre nich ceny
a ktoré sú garantované, kde zodpovednosť za plnenie zmlúv uzatvorených takýmito obchodnými
spoločnosťami prevzali členovia zúčtovacích systémov týchto trhov.
orgán verejnej moci Slovenskej republiky alebo iného štátu, vrátane Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity
poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa
osobitného predpisu, a orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe verejného dlhu
Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka
medzinárodná organizácia
Profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. a) až c) zákona o cenných papieroch, ak už nie je uvedený
v skupine Oprávnená protistrana (t.j. veľká obchodná spoločnosť - spĺňajúca aspoň dve z nasledujúcich
podmienok na individuálnej báze: celková suma majetku prevyšuje 20 miliónov EUR, čistý ročný obrat
prevyšuje 40 miliónov EUR, vlastné zdroje prevyšujú 2 milióny EUR, vyšší územný celok, vyšší územný
celok iného štátu, Medzinárodný menový fond, Európska investičná banka a iné podobné medzinárodné
organizácie)
Profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch na jeho žiadosť a len vo
vzťahu k investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom, pri ktorých ho možno považovať
za Profesionálneho klienta.
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3. Profesionalita Klienta
1. Zaradenie Klienta do kategórie. V súlade so zákonom o cenných papieroch je kategorizovaný ako
Neprofesionálny klient ten Klient, ktorý nespadá do kategórie ako Profesionálny klient alebo ako
Oprávnená protistrana.
2. Zmena kategorizácie Klienta. Všetky žiadosti o zmenu kategorizácie sa podávajú na formulároch IAD.
Zmena kategorizácie nastane na základe doručenia a prevzatia písomného oznámenia IAD o akceptovaní
žiadosti Klienta o zmenu kategorizácie, resp. na základe uzatvorenia písomnej dohody o kategorizácii Klienta
alebo o zmene kategorizácie s Klientom. Ak Neprofesionálny klient splní kritériá pre zaradenie do kategórie
Profesionálny klient, môže IAD požiadať o preradenie do kategórie Profesionálny klient resp. sa s IAD tak
dohodne pri uzatvorení zmluvného vzťahu v zmluvnej dokumentácii.
Zmena kategorizácie Klienta v prípade Profesionálneho klienta. Ak bol Klient kategorizovaný ako
Profesionálny klient, je v zmysle § 8a ods. 8 zákona o cenných papieroch povinný informovať IAD o každej
zmene, ktorá by mohla ovplyvniť jeho kategorizáciu. IAD je následne povinná prijať všetky potrebné
opatrenia na preradenie Klienta do inej kategórie (ak sú na také preradenie splnené zákonné podmienky).
Zmena kategorizácie Klienta z Profesionálneho klienta na Neprofesionálneho klienta. Ak
Profesionálny klient vzhľadom na zamýšľanú investičnú službu/vedľajšiu službu nie je schopný riadne
posúdiť alebo zvládnuť riziká spojené s touto službou, má podľa ustanovenia § 8a ods. 4 a 5 zákona o
cenných papieroch pred uvedeným zámerom právo žiadať IAD o to, aby sa s ním zaobchádzalo ako s
Neprofesionálnym klientom.
Právo Profesionálneho klienta, aby sa s ním zaobchádzalo ako s Neprofesionálnym klientom s IAD
dohodne pri uzatvorení zmluvného vzťahu v zmluvnej dokumentácii alebo neskôr prostredníctvom žiadosti
o zmenu kategorizácie Profesionálneho klienta na Neprofesionálneho klienta (ďalej „Žiadosť“), v ktorej je
Profesionálny klient povinný určiť, či žiada, aby sa s ním zaobchádzalo ako s Neprofesionálnym klientom
na určitú investičnú službu alebo na všetky budúce investičné služby. IAD je povinná uvedenú Žiadosť
preskúmať z pohľadu náležitostí určených zákonom o cenných papieroch a v prípade ich splnenia je
povinná akceptovať Žiadosť Klienta. Na základe Žiadosti Klient nadobúda práva na ochranu poskytované
Neprofesionálnym Klientom, IAD bude pri uplatňovaní pravidiel výkonu činnosti vo vzťahu ku Klientovi
s Klientom zaobchádzať ako s Neprofesionálnym Klientom.
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Zmena kategorizácie Klienta v prípade Oprávnenej protistrany Oprávnená protistrana má právo
písomne požiadať o preradenie aj do kategórie Profesionálny klient alebo Neprofesionálny klient. V
prípade, ak Oprávnená protistrana výslovne požiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s Neprofesionálnym
klientom, IAD zaradenie do kategórie Neprofesionálny klient poskytne na základe osobitnej písomnej
zmluvy.

4. Práva Neprofesionálneho klienta
IAD je povinná:
a) voči Neprofesionálnemu klientovi dodržiavať ustanovenia zákona o cenných papieroch týkajúce sa
informovanosti o poplatkoch a marketingovej komunikácii v zmysle zákona o cenných papieroch,
b) poskytnúť Neprofesionálnemu klientovi všetky nevyhnutné informácie (informácie o IAD a ňou
poskytovaných službách, finančných nástrojoch a ich vhodnosti pre Klienta v závislosti od kategórie
Klienta, investičných stratégiách ako aj poučenia o rizikách s nimi súvisiacich, informácie o ochrane
finančných nástrojov/prostriedkov Neprofesionálneho klienta, mieste výkonu služby a o nákladoch
a súvisiacich poplatkoch) potrebné pre porozumenie charakteru a rizikám investičnej služby/finančného
nástroja,
c) informovať Neprofesionálneho klienta na trvanlivom médiu alebo na webovom sídle (keď to nepredstavuje
trvanlivé médium, a ak sú splnené podmienky čl. 3 ods. 2 delegovaného nariadenia EÚ 2017/565) v
dostatočnom časovom predstihu predtým, ako bude viazaný akoukoľvek zmluvou o poskytnutí investičných
služieb alebo pred poskytnutím týchto služieb, s podmienkami takejto zmluvy a so skutočnosťami v zmysle
písm. b), ktoré sa týkajú takejto zmluvy a bezodkladne oznámiť Klientovi každú významnú zmenu
informácií poskytnutých podľa písm. b), ktorá sa týka investičnej služby, ktorú Klientovi poskytuje,
d) v prípade, ak sú nižšie uvedené informácie v tomto písmene relevantné:
o Informovať Neprofesionálneho klienta o skutočnosti, že jeho finančné nástroje alebo finančné
prostriedky môže držať v mene IAD tretia strana, a o zodpovednosti IAD v súlade s platnými
vnútroštátnymi právnymi predpismi za akékoľvek konanie alebo opomenutia tretej strany alebo za
následky platobnej neschopnosti tretej strany pre Neprofesionálneho klienta.
o V prípade, ak finančné nástroje Neprofesionálneho klienta môže mať v držbe na súhrnnom účte tretia
strana, IAD je povinná informovať Neprofesionálneho klienta o tejto skutočnosti spolu so zreteľným
upozornením na riziká, ktoré z toho vyplývajú.
o V prípade, ak účty, na ktorých sú vedené finančné nástroje alebo finančné prostriedky patriace
Neprofesionálnemu klientovi, podliehajú alebo budú podliehať právnym predpisom inej jurisdikcie, IAD
ho o tom informuje, ako aj o tom, že práva tohto Neprofesionálneho klienta týkajúce sa týchto
finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov sa môžu zodpovedajúcim spôsobom líšiť.
o IAD je povinná informovať Neprofesionálneho klienta o existencii a podmienkach všetkých záložných
nárokov alebo práv na finančné nástroje alebo finančné prostriedky Neprofesionálneho klienta, ktoré
IAD má alebo môže mať, alebo o akomkoľvek práve na vzájomné započítanie v súvislosti s týmito
nástrojmi alebo finančnými prostriedkami, ktorých je IAD držiteľom a v prípade potreby taktiež
informuje Neprofesionálneho klienta o skutočnosti, že depozitár môže mať záložný nárok alebo právo
na tieto finančné nástroje alebo finančné prostriedky, alebo právo vzájomné započítanie súvisiace s
týmito finančnými nástrojmi alebo finančnými prostriedkami.
o Pred uzavretím obchodu spočívajúceho vo financovaní cenných papierov týkajúcom sa finančných
nástrojov alebo v inom použití týchto finančných nástrojov Neprofesionálneho klienta na svoj vlastný
účet alebo účet iného Klienta, je IAD povinná poskytnúť Neprofesionálnemu klientovi na trvanlivom
médiu a v dostatočnom časovom predstihu pred použitím týchto nástrojov, jasné, úplné a presné
informácie o povinnostiach a zodpovednostiach IAD v súvislosti s použitím týchto finančných nástrojov,
vrátane podmienok vrátenia finančných nástrojov, a o rizikách, ktoré s nimi súvisia.
e) v prípade poskytovania investičnej služby
o riadenia portfólia alebo investičného poradenstva získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a
skúseností Neprofesionálneho klienta v oblasti investícií, jeho finančnú situáciu vrátane jeho
schopnosti znášať stratu a jeho investičné ciele, a na základe takto získaných informácií odporučiť
Neprofesionálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné so
zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností.
o prijatie a postúpenie pokynu týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov IAD na
základe zistenia informácií týkajúcich sa znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúcich sa
konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja poskytnutých
Neprofesionálnym klientom určiť, či sú dostatočné na to, aby si Neprofesionálny klient uvedomoval
riziká spojené s touto investičnou službou alebo s ponúkanými resp. požadovanými druhmi finančných
nástrojov a či sú pre Neprofesionálneho klienta primerané. V prípade, ak sa poskytuje viacero
investičných služieb spoločne ako balík, balík služieb musí byť primeraný pre Neprofesionálneho
klienta.
T: +421 2 3352 6939
F: +421 2 3352 6940
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Ak IAD určí na základe vyššie uvedených informácií, že finančný nástroj alebo investičná služba sú
nevhodné, upozorní na to pre Neprofesionálneho klienta.
Ak Neprofesionálny klient neposkytne IAD informácie týkajúce sa svojich znalostí a skúseností v oblasti
investícií alebo ich neposkytne dostatočné, IAD nemôže určiť, či poskytovaná investičná služba alebo
ponúkaný resp. požadovaný druh finančného nástroja sú pre Neprofesionálneho klienta primerané
a upozorní na to Neprofesionálneho klienta.
f) v prípade poskytovania investičnej služby riadenia portfólia:
o zasielať Neprofesionálnemu klientovi pravidelný výpis o riadení portfólia, ktorý obsahuje aj výpisy
o stave finančných nástrojov a finančných prostriedkov raz za 3 mesiace. Pravidelný výpis o riadení
portfólia sa poskytuje aspoň raz za 12 mesiacov v prípade, ak Neprofesionálny klient prijíma
oznámenia o jednotlivých uskutočnených obchodoch. Pravidelný výpis sa poskytuje aspoň raz za
mesiac, ak Neprofesionálny klient má uzatvorenú zmluvu o riadení portfólia umožňujúcu portfólio s
pákovým efektom.
o Neprofesionálny klient má právo požiadať IAD o zasielanie informácií o jednotlivých uskutočnených
obchodoch, IAD je povinná zaslať Neprofesionálnemu klientovi oznámenie o vykonaní obchodu v
rozsahu, a to najneskôr v prvý obchodný deň po uskutočnení obchodu, resp. v prípade, ak potvrdenie
prijala IAD od tretej osoby, najneskôr v prvý obchodný deň po prijatí potvrdenia od takejto tretej osoby.
g) v prípade pokynov, ktoré sa týkajú podielových listov podielových fondov alebo cenných papierov
zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ktoré sú vykonávané pravidelne, povinnosť IAD zaslať
Neprofesionálnemu klientovi oznámenie podľa písm. f) sa považuje za splnenú, ak aspoň raz za šesť
mesiacov IAD poskytne Neprofesionálnemu klientovi informácie, ktoré sa týkajú týchto obchodov. IAD je
povinná poskytnúť Neprofesionálnemu klientovi na jeho žiadosť informácie o stave jeho pokynu.
h) poskytnúť Klientovi predbežné informácie o súhrnných nákladoch a súvisiacich poplatkoch s
poskytovanými investičnými službami a najmenej raz ročne dodatočné informácie o súhrnných nákladoch a
súvisiacich poplatkoch,
i) informovať Neprofesionálneho klienta o poklese celkovej hodnoty portfólia o 10% a následných násobkoch
10%,
j) informovať Neprofesionálneho klienta o poklese počiatočnej hodnoty finančného nástroja s pákovým
efektom alebo transakcie s podmieneným záväzkom v portfóliu o 10% a následných násobkoch 10%,
k) poskytnúť Neprofesionálnemu klientovi na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom webového sídla (keď to
nepredstavuje trvanlivé médium, a ak sú splnené podmienky čl. 3 ods. 2 delegovaného nariadenia EÚ
2017/565) v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím investičnej služby nasledovné informácie:
a. posúdenie dôležitosti, ktorú IAD ako obhospodarovateľ prikladá kritériám určujúcim najlepší možný
výsledok alebo postup, ktorým určuje dôležitosť týchto kritérií,
b. zoznam miest výkonu,
c. zoznam činiteľov použitých pri výbere miesta výkonu,
d. činitele vplývajúce na najlepšie vykonanie pokynu
e. informácia o rizikách spojených s prípadným vykonaním príkazov mimo obchodného miesta a na
požiadanie Neprofesionálneho klienta ďalšie informácie o dôsledkoch takto vykonaného pokynu,
f. jasné a zreteľné upozornenie Neprofesionálneho klienta, že jeho konkrétne inštrukcie môžu zabrániť,
aby IAD postupovala v zmysle Stratégie vykonávania IAD s cieľom dosiahnuť najlepší možný výsledok
pri vykonávaní pokynov vo vzťahu k tejto konkrétnej inštrukcii,
g. zhrnutie postupu výberu miest výkonu,
l) poskytnúť Neprofesionálnemu klientovi vysvetlenie výberu jednotlivých miest výkonu a ich výhody
a nevýhody s ohľadom na ich rozdielne poplatky,
m) pre Neprofesionálneho klienta zabezpečiť najlepší možný výsledok v súlade so Stratégiou postupovania
pokynov a Stratégiou vykonávania pokynov,
n) zverejniť raz ročne pre každú triedu finančných nástrojov zhrnutie piatich najlepších miest výkonu –
obchodníkov s cennými papiermi z hľadiska objemov obchodovania, ktorým boli postúpené pokyny na
vykonanie a informácie o dosiahnutej kvalite výkonu, na odôvodnenú žiadosť Neprofesionálneho klienta sa
mu poskytnú informácie o subjektoch, ktorým sa postúpili alebo zadali pokyny na vykonanie,
o) informovať Neprofesionálneho klienta o prípadných stimuloch, ktoré môže IAD prijať od miest výkonu.

5. Informácie o poskytovaných investičných službách, investičných stratégiách, finančných
nástrojoch a rizikách s nimi spojenými
Prijatie a postúpenie pokynu Klienta (IAD investičnú službu aktuálne neponúka)
IAD má povolenie na poskytovanie investičnej služby prijatie a postúpenie pokynov Klienta týkajúceho sa
jedného alebo viacerých finančných nástrojov, pričom táto služba zahŕňa aj sprostredkovanie vykonania
obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi.
T: +421 2 3352 6939
F: +421 2 3352 6940
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IAD prijíma všetky pokyny, žiadosti, informácie Klientov týkajúce sa investičnej služby prijímanie a
postupovanie pokynov výhradne len na trvanlivom médiu (písomne) poštou, kuriérom, osobne alebo
prostredníctvom zmluvného finančného agenta do sídla IAD, kontaktné údaje sú uvedené v bode I. tohto
dokumentu a z komunikácie s Klientom (osobné stretnutie) je vyhotovený písomný záznam. IAD takisto
vybavuje a zasiela pokyny, žiadosti, informácie len na trvanlivom médiu (poštou, mailom, faxom).
Podľa typu Klienta a vyhodnotenia dotazníka Zistenie primeranosti a Rizikového profilu klienta IAD vyhodnotí,
či sú znalosti a skúsenosti Klienta dostatočné na to, aby si uvedomoval riziká spojené s príslušným druhom
ponúkaného alebo požadovaného finančného nástroja a či je pre Klienta primeraný. Prijatie a postúpenie
pokynu od Klienta je podmienené uzatvorením Rámcovej zmluvy o poskytovaní služby medzi Klientom a IAD.
IAD následne postúpi pokyn Klienta tretej osobe v súlade so Stratégiou vykonávania a postupovania pokynov
na vykonanie Klientom požadovaného nákupu resp. predaja finančných nástrojov. Kúpu a predaj finančných
nástrojov pre Klienta sa môže pre Klienta vykonávať na regulovanom trhu ale aj mimo regulovaného trhu, mimo
mnohostranného obchodného systému, a tiež mimo organizovaného obchodného systému, na neregulovaných
trhoch (OTC).

Riadenie portfólia
IAD má povolenie na poskytovanie investičnej služby riadenie portfólia. V zmysle zákona o cenných papieroch
je riadenie portfólia obhospodarovaním portfólia finančných nástrojov v súlade s oprávneniami udelenými
Klientom na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa a portfólio je majetkom tvoreným finančnými nástrojmi,
inými cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami určenými na kúpu finančných nástrojov alebo iných
cenných papierov.
Podľa typu Klienta a vyhodnotenia dotazníka Zistenie vhodnosti a Rizikového profilu klienta IAD vyhodnotí, či je
investičná služba pre Klienta vhodná, určí investičnú stratégiu a finančné nástroje v portfóliu vhodné pre
Klienta. Riadenie portfólia Klienta je podmienené uzatvorením Zmluvy o riadení portfólia medzi Klientom a IAD.
IAD vykonáva činnosti súvisiace s riadením portfólia samostatne, prípadne v spolupráci s tretími osobami
(napr. postúpenie pokynov na vykonanie obchodov Klienta tretím osobám v zmysle Stratégie vykonávania
a postupovania pokynov).
Kúpu a predaj finančných nástrojov pre Klienta IAD vykonáva na regulovanom trhu ale aj mimo regulovaného
trhu, mimo mnohostranného obchodného systému, a tiež mimo organizovaného obchodného systému, na
neregulovaných trhoch (OTC), pričom s takýmto spôsobom vykonania obchodu sú spojené riziká a to najmä
riziko protistrany.
Hodnota portfólia Klienta sa stanovuje na dennej báze (okrem víkendov a sviatkov) a finančné nástroje v
portfóliu Klienta sa oceňujú trhovou cenou, resp. teoretickou cenou určenou IAD s odbornou starostlivosťou v
súlade s vnútorným predpisom IAD, ktorý určuje spôsob oceňovania finančných nástrojov klientov riadenia
portfólia, ak trhovú cenu nie je možné určiť.
IAD poskytuje Klientovi príslušné správy o poskytovaných službách na trvanlivom médiu, ktoré obsahujú
pravidelné oznámenia Klientom s prihliadnutím na druh a zložitosť zahrnutých finančných nástrojov a na
povahu služby poskytovanej Klientovi a obsahujú náklady spojené s transakciami a službami uskutočnenými v
mene Klienta. Pravidelný výpis o riadení portfólia IAD poskytuje Klientovi na trvanlivom médiu raz za tri
mesiace a obsahuje aj výpis o finančných nástrojoch alebo peňažných prostriedkoch Klienta. Pravidelný výpis
o riadení portfólia sa poskytuje Klientovi aspoň raz za dvanásť mesiacov v prípade, ak sa Klient rozhodol
prijímať oznámenia o jednotlivých uskutočnených obchodoch. Ak zmluva o riadení portfólia umožňuje portfólio
s pákovým efektom, pravidelný výpis sa poskytuje aspoň raz za mesiac. Podrobnejšie informácie o frekvencii
pravidelných výpisov o poskytovaných službách sú uvedené v obchodných podmienkach poskytovaných
investičných služieb resp. v zmluvnej dokumentácii Klienta.

Typy investičnej stratégie a finančných nástrojov:
Konzervatívna stratégia: je určená pre investorov, ktorí majú záujem o stabilný rast svojej investície a
preferujú nízke riziko. Cieľom stratégie je dosiahnuť v danom investičnom horizonte vyššiu výkonnosť ako
ponúkajú termínované vklady v bankách, resp. peňažné podielové fondy.
Vyvážená stratégia: je určená pre investorov uprednostňujúcich vyvážený pomer medzi investíciami do
dlhopisov a akcií. Časť prostriedkov sa investuje do dlhopisových nástrojov, prinášajúcich stabilný výnos, druhá
časť je zameraná na investovanie do nástrojov, predovšetkým akcií bonitných spoločností s vyšším výnosovým
potenciálom. Cieľom stratégie je dosiahnuť v danom investičnom horizonte vyššiu výkonnosť ako ponúkajú
termínované vklady v bankách, resp. peňažné a dlhopisové podielové fondy.
Dynamická stratégia: je určená pre investorov uprednostňujúcich vysoké zhodnotenie investícií, ktorí
akceptujú všetky riziká spojené s investovaním do akcií, najmä veľké výkyvy ich cien. Podstatnú zložku
portfólia stratégie tvoria akcie. Cieľom stratégie je dosiahnuť v danom investičnom horizonte vyššiu výkonnosť
ako ponúkajú zmiešané podielové fondy.
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V rámci poskytovania služby riadenia portfólia Klient môže nadobúdať do portfólia najmä nasledovné finančné
nástroje, ktorých podiel na portfóliu však závisí od konkrétnej investičnej stratégie Klienta:
• Prevoditeľné cenné papiere – akcie, dlhopisy, investičné certifikáty
• Nástroje peňažného trhu – zmenky
• Cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania – podielové listy, fondy
obchodované na burze (ETF)
• Finančné deriváty - opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa mien, úrokových
mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti.
IAD je oprávnená investovať majetok Klientov aj do finančných nástrojov, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu, do derivátov, do nelikvidných nástrojov alebo do nástrojov s vysokou premenlivosťou
ceny.
Klient podstupuje pri niektorých obchodoch menové riziko.
IAD nebude uskutočňovať pre Klientov predaje nakrátko, nákupy za požičané finančné prostriedky a uzatvárať
obchody spočívajúce vo financovaní cenných papierov alebo obchody, ktoré zahŕňajú platby marží (margin
call), zloženie zábezpeky.
Podrobnejšie informácie o typoch finančných nástrojoch, obstarávaných do portfólia Klienta sú uvedené v
obchodných podmienkach poskytovaných investičných služieb resp. v zmluvnej dokumentácii.
Akcia je majetkový cenný papier, ktorý vyjadruje (zabezpečuje) vzťah medzi emitentom (vystavovateľom akcie
– akciová spoločnosť) a akcionárom (majiteľ akcie). Cieľom emisie akcií je získavať voľné prostriedky na
finančnom trhu pre trvalé pokrytie finančných potrieb emitenta. Emitentom je tuzemská resp. zahraničná
akciová spoločnosť. S akciou je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku vo forme
dividendy a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. Výnos akcie tvorí zmena trhovej ceny a vyplácaná
dividenda. Akcie sa obvykle obchodujú na burze cenných papierov. Trhová cena akcie závisí od ponuky
a dopytu na trhu, ktorý je ovplyvnený najmä hospodárskymi výsledkami spoločnosti, správami o spoločnosti,
aktuálnou situáciou na trhu. Rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou akcie predstavuje pre majiteľa akcie
zisk alebo stratu. Výplata a výška dividend závisí od rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti a nie je
garantovaná ani výplata ani výška.
Dlhopis je dlhový cenný papier, ktorý vyjadruje (zabezpečuje) vzťah medzi veriteľom (investor, majiteľ, alebo
kupujúci dlhopisu) a dlžníkom (emitent, vystavovateľ dlhopisu). Cieľom emisie dlhopisov je získavať voľné
prostriedky na finančnom trhu pre pokrytie dočasných finančných potrieb dlžníka. Dlhopisy obvykle vydávajú
iba významné, ekonomicky a finančne silné subjekty (nadnárodné a federálne agentúry, štát, mesto, obec,
banka, podnik), ktoré sú schopné zaručiť návratnosť vložených finančných prostriedkov. S dlhopisom je
spojené právo veriteľa požadovať splácanie dlžnej sumy vrátane úrokov k určitému dátumu (raz ročne, raz za
polrok alebo štvrťrok) a povinnosť dlžníka tieto záväzky plniť. Spôsob úročenia dlhopisu (pevný – počas celej
doby životnosti dlhopisu, pohyblivý – naviazaný na nejakú referenčnú sadzbu napr. EURIBOR ) a výška závisí
od doby splatnosti, podmienok na finančnom trhu a emitenta dlhopisu. Bezkupónové dlhopisy tzv. zerobondy
dosahujú výnos pri splatnosti, ktorý sa rovná sa rozdielu medzi menovitou hodnotou a nákupnou (resp.
emisnou) cenou dlhopisu. Dlhopisy sa vydávajú so splatnosťami vyššími ako jeden rok, často sú
obchodovateľné na burze cenných papierov. Výnimkou nie sú ani dlhopisy so splatnosťami do niekoľkých
desiatok rokov.
Zmenka je cenný papier, ktorý umožňuje vystaviteľovi (dlžníkovi) získať finančné prostriedky a majiteľovi
(veriteľovi) poskytuje právo požadovať v určenej lehote výplatu peňažnej sumy uvedenej na zmenke. Zmenka
má náležitosti, ktoré sú upravené právnymi predpismi. Zmenky obvykle vydávajú iba významné, ekonomicky a
finančne silné spoločnosti, ktoré sú schopné zaručiť návratnosť vložených finančných prostriedkov (banky,
akciové spoločnosti, podniky). Výška výnosu závisí od vystaviteľa zmenky. Výnos je tvorený rozdielom medzi
sumou, ktorá sa vypláca majiteľovi v deň splatenia zmenky a sumou zaplatenou majiteľom pri vystavení
zmenky. Zmenky sa obvykle vydávajú na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka.
Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo na zodpovedajúci podiel na majetku podielového
fondu a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový fond je spoločným majetkom podielnikov,
nemá právnu subjektivitu, vytvára ho a spravuje správcovská spoločnosť (tuzemská resp. zahraničná), ktorá je
nositeľom určitej investičnej idey – stratégie správcovskej spoločnosti (ako, akým spôsobom a kde budú
investované finančné prostriedky z majetku v podielovom fonde). Cena podielového listu sa mení v závislosti
od hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu vydaných podielov podielového fondu a môže rásť alebo
klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.
Podielové fondy sa členia na otvorené alebo uzavreté. V otvorenom podielovom fonde má podielnik má právo
kedykoľvek požiadať o vyplatenie podielového listu. V uzavretom podielovom fonde nemá podielnik právo
požiadať kedykoľvek o vyplatenie, môže však podielové listy predať, nakoľko sa zväčša obchodujú aj na burze,
fond je vytvorený na dobu určitú a po nej nastáva vyplatenie podielových listov alebo premena na otvorený
podielový fond. Štandardným fondom je podielový fond, do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú
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prostredníctvom verejnej ponuky a ak štandardný fond spĺňa podmienky zákona o kolektívnom investovaní,
považuje sa za fond, ktorý spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho podniky
kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (tzv. UCITS fond). Špeciálny fond je
alternatívny investičný fond, ktorý nie je štandardným fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky
zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky. Špeciálny fond sa považuje za fond,
ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania
do prevoditeľných cenných papierov (tzv. non-UCITS fond).
Fond ETF (Exchange-traded fund) je fond, ktorého cenné papiere sú obchodované na burze. Podkladovými
aktívami týchto fondov (t.j. aktíva, ktoré sú nakúpené vo fonde) môžu byť napr. akcie, dlhopisy, komodity,
reality a určujú typ ETF t.j akciové, dlhopisové, komoditné ETF. Cena ETF sa odvíja od vývoja ceny
podkladového aktíva. ETF sú zväčša pasívne riadené fondy, t.j. kopírujú vybrané trhové indexy a teda vývoj
týchto fondov kopíruje vývoj trhu. Označenie UCITS ETF môžu mať len ETF fondy, ktoré sú UCITS fondami.
Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu podkladových aktív (indexov,
úrokových mier, akcií, dlhopisov, výmenných kurzov, komodít prípadne iných aktív alebo ich kombinácie).
S indexovými certifikátmi je spojené právo na vysporiadanie jednak prostredníctvom nadobudnutia
podkladových aktív alebo v hotovosti alebo kombináciou oboch spôsobov. Výhodou nákupu investičných
certifikátov v porovnaní s priamym nákupom samostatných podkladových aktív sú nižšie náklady na ich
obstaranie. Emitentom sú spravidla banky. Výnos je tvorený zmenou trhovej ceny a rozdielom medzi nákupnou
cenou a sumou, ktorá sa vypláca pri splatnosti certifikátu, ak má určenú splatnosť. Cena môže rásť ako aj
klesať a závisí od dopytu a ponuky na trhu a od trhovej ceny podkladového aktíva ako aj od druhu certifikátu
(indexový, garantovaný,..). Rozdiel medzi predajnou cenou a nákupnou cenou je zisk alebo strata.
Finančný derivát je finančný nástroj, ktorého hodnota je odvodená od hodnoty určitého iného finančného
nástroja a tým môžu byť napr. komodity, akcie, dlhopisy a meny. Základnými druhmi finančných derivátov sú
forward, futures, swap, opcia. Finančné deriváty majú nasledovné spoločné znaky:
• finančný derivát je vždy odvodený od tzv. podkladového aktíva (cenný papier, akcie, akciové indexy,
nehnuteľnosti, komodity)
• hodnota finančného derivátu je priamo ovplyvnená hodnotou podkladového aktíva
• vysporiadanie je vždy vo vopred dohodnutom termíne
• s obchodovaním s finančnými derivátmi je spojený tzv. pákový efekt (leverage - použitie malého
objemu vlastných finančných prostriedkov doplnených podstatne väčším objemom cudzích finančných
prostriedkov na financovanie investície, Príklad obchodovanie s pákovým efektom resp. finančnou
pákou 1: 100 znamená, že na každé vlastné 1 eur, si Klient zapožičia 100 eur. V prípade zisku sa zisk
násobí 100x, v prípade straty sa Klientovi odpočíta ai 100 eur, ktoré si predtým požičal. t.j. výsledkom
je násobenie zisku či straty.)
o Opcia dáva majiteľovi má právo, nie však povinnosť kúpiť alebo predať dohodnuté množstvo
podkladového aktíva za vopred stanovených podmienok a vopred stanovenú cenu.
o Futures je termínovaná zmluva obchodovaná na organizovanom trhu, na základe ktorej sa
zmluvné strany zaväzujú kúpiť (resp. predať) určitý objem aktíva k určitému budúcemu dátumu za
vopred stanovenú cenu.
o Swap (úrokový, menový) je termínová zmluva, na základe ktorej dochádza medzi dvoma
zmluvnými stranami na určitý čas k vzájomnej výmene finančných tokov podľa vopred stanovených
podmienok.
o Forward je neštandardizovaná termínová zmluva, pri ktorej sa zmluvné strany zaväzujú kúpiť
alebo predať určitý objem aktív k určitému dátumu v budúcnosti za vopred stanovenú cenu.

T: +421 2 3352 6939
F: +421 2 3352 6940
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www.iad.sk
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Finančné nástroje vhodné pre jednotlivé kategórie Klientov
Typ investora
Finančný nástroj /
Typ investície

Neprofesionálny klient

Profesionálny klient
Dynamický Oprávnená protistrana

Konzervatívny

Vyvážený

Zmenky

A

A

A

A

Štátne dlhopisy

A

A

A

A

Hypotekárne záložné listy

A

A

A

A

Podnikové dlhopisy

A

A

A

A

Peňažné fondy

A

A

A

A

Dlhopisové fondy

A

A

A

A

Zaistené fondy
Podielové fondy
(konzervatívny profil)
Investičné certifikáty (podkl.
aktívum konzervatívny profil)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Realitné fondy

A

A

A

A

Akcie / Upisovacia práva

N

A

A

A

Akciové fondy
Podielové fondy (vyvážený
profil)
Investičné certifikáty (podkl.
aktívum vyvážený profil)

N

A

A

A

N

A

A

A

N

A

A

A

Deriváty (opcie a futures)
Podielové fondy (dynamický
profil)
Investičné certifikáty (podkl.
aktívum dynamický profil)

N

N

A

A

N

N

A

A

N

N

A

A

Vysvetlivky k tabuľke: A – áno, N- nie

Riziká spojené s finančnými nástrojmi
Každá investícia investora na finančnom trhu by mala mať svoj cieľ a časový horizont, kedy chce tento cieľ
dosiahnuť. Práve v závislosti od toho, aký cieľ a kedy, chce investor svojou investíciou dosiahnuť, je investícia
vystavená rozdielnym rizikám. Investície môžu smerovať do rôznych druhov finančných nástrojov a každý
z nich má svoje špecifické vlastnosti a je vystavený inému druhu rizika.
Medzi riziká finančného trhu patrí najmä: kreditné riziko, menové riziko, úrokové riziko, riziko likvidita, riziko
kolísania hodnoty (volatility), riziko pákového efektu.
Kreditné riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana zlyhá pri
plnení svojich záväzkov z dohodnutých podmienok; kreditné riziko zahŕňa aj riziko štátu, riziko koncentrácie,
riziko vysporiadania obchodu a riziko protistrany.
Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny výmenného kurzu, ak investícia je v cudzej mene
resp. jej podkladové aktíva sú v inej mene.
Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových sadzieb, v dôsledku ktorých sa menia
ceny niektorých finančných nástrojov napr. dlhopisov.
Riziko likvidity znamená riziko, že finančný nástroj sa nebude môcť predať, zlikvidovať alebo uzatvoriť za
obmedzených nákladov a za dostatočne krátky čas.
Riziko kolísania hodnoty je riziko pohybu cien finančných nástrojov, to znamená, že cena finančných nástrojov
na finančnom trhu (cena akcií, dlhopisov, kurzy mien...) môže rásť i klesať. Investovanie do finančných
nástrojov nesie v každom prípade riziko straty z takejto investície.
Zhodnotenia, výkonnosť, výnosy z minulosti nie sú zárukou budúcich zhodnotení, výkonností, výnosov
finančných nástrojov. Trhy sa pohybujú v cykloch, počas ktorého sa opakujú v nepravidelných intervaloch tak
pokles ako i rast. Preto ak si investor vyberie finančné nástroje v súlade so svojim cieľom a časovým
horizontom, v priebehu trvania investície by tieto parametre nemal meniť. Rešpektovanie rizík spojených
s investovaním a dodržanie investičných horizontov pre jednotlivé nástroje, by investorovi mali zabezpečiť
preklenutie nepriaznivých období tak, aby jeho investícia bola zisková.
T: +421 2 3352 6939
F: +421 2 3352 6940
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Finančné nástroje sa líšia výškou výnosu a mierou rizika. Očakávanie vyššieho výnosu je spojené s
podstúpením vyššieho rizika. Riziko investovania do finančných nástrojov spočíva v možnom poklese výnosov
s nimi spojených.
Druh finančného nástroja
Riziko
Výnos
Peňažné investície (zmenka, termínovaný vklad, fondy Nízke
Nízky, dlhodobo stabilný
peňažného charakteru)
Dlhopisy, dlhopisové investície (fondy zamerané na Stredné Stredný, stabilný, ale môže kolísať
dlhopisy
Akcie, akciové investície (fondy zamerané na akcie, Vysoké Vysoký, krátkodobo nestabilný, môže
indexové certifikáty, ....), finančné deriváty
výrazne kolísať

6. Stratégia vykonávania a postupovania pokynov
1. IAD pre účely Klientov, ktorým IAD poskytuje služby riadenia portfólia a prijatie a postúpenie pokynov a pre
účely pokynov a obchodov podielových fondov spravovaných IAD, pokynov a obchodov IAD ako aj pokynov
a obchodov podielových fondov s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu uplatňuje
stratégiu vykonávania, zadávania (resp.) postupovania a alokácie pokynov.
2. Stratégia vykonávania pokynov
2.1
IAD postupuje pri vykonávaní pokynov Klientov tak, aby pre nich získala najlepší možný výsledok.
2.2
V prípade Klienta sa najlepší možný výsledok určí z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu
finančného nástroja a náklady spojené s vykonaním pokynu, ktoré vznikli Klientovi a ktoré sú priamo
spojené s vykonaním pokynu, vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a
akýchkoľvek poplatkov hradených tretím osobám zapojeným do vykonania pokynu. Ak existuje viac ako
jedno konkurenčné miesto výkonu pokynu pre finančný nástroj, pri posudzovaní poskytnutia najlepšieho
možného výsledku pre Klienta sa prihliada na provízie a náklady obchodníka s cennými papiermi na
vykonanie pokynu v každom mieste výkonu uvedenom v stratégii vykonávania pokynov a ktoré je dostupné
na vykonanie daného pokynu.
Celkové plnenie = Cena FN + náklady VP FN
Cena FN = počet ks FN * cena FN
Náklady VP FN = poplatky za vykonanie pokynu + poplatky pre miesta výkonu + poplatky za
zúčtovanie a vyrovnanie + ostatné poplatky tretím stranám
(FN – finančný nástroj, VP – vykonanie pokynu)
2.3
Pri vykonávaní pokynov IAD zohľadňuje nasledovné kritériá:
• veľkosť pokynu
• náklady vykonania pokynu, resp. vyrovnania obchodu
• cena finančného nástroja
• dostupnosť finančného nástroja
• typ pokynu
• rýchlosť a pravdepodobnosť vykonania pokynu, vyrovnania obchodu
pričom kritériá 1 až 3 majú pri hodnotení najväčšiu váhu (ostatné kritériá sa berú do úvahy, ak je viac
konkurenčných miest výkonu).
Pri posudzovaní dosiahnutia najlepšieho možného výsledku pre Klienta sa berie do úvahy okrem vyššie
uvedených kritérií:
o typ Klienta (neprofesionálny, profesionálny),
o typ pokynu Klienta,
o typ finančného nástroja,
o charakteristika miest výkonu
2.4
Výnimka (prijatie a postúpenie pokynu): V prípade, ak Klient vydá konkrétnu inštrukciu týkajúcu sa
pokynu alebo špecifického charakteru pokynu, IAD je povinná vykonať pokyn (sprostredkovať vykonanie)
podľa takejto konkrétnej inštrukcie, pričom takéto konanie sa považuje za splnenie povinnosti získať
najlepší možný výsledok pre Klienta. Upozornenie pre Klienta: IAD v takom prípade nemusí
postupovať podľa svojej stratégie vykonávania pokynov.
2.5
Každý druh finančného nástroja má pridelené miesta výkonu, kde IAD vykonáva pokyny svojich Klientov.
IAD sama vykonáva len pokyny Klientov týkajúce sa podielových listov fondov spravovaných samotnou IAD.
Zoznam miest výkonu podľa druhu finančného nástroja
Druh finančného nástroja
Miesto výkonu
Skutočnosti ovplyvňujúce výber
Podielové listy podielových fondov
IAD
IAD je správcom podielových fondov
spravovaných IAD
T: +421 2 3352 6939
F: +421 2 3352 6940
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2.6
2.7

2.8

2.9

Pokyny týkajúce sa ostatných finančných nástrojov IAD postupuje resp. zadáva na vykonanie tretím
osobám v súlade so Stratégiou postupovania resp. zadávania pokynov.
V prípade, ak sa pokyny Klienta vykonávajú mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného
obchodného systému alebo mimo organizovaného obchodného systému, IAD informuje o takejto možnosti
svojich Klientov a to v bode 5 tohto dokumentu v časti Riadenie portfólia resp. v zmluvnej dokumentácii
pričom s takýmto spôsobom vykonania obchodu sú spojené riziká a to najmä riziko protistrany. Takýto
spôsob vykonania pokynov Klienta je možný len s udeleným predchádzajúcim výslovným súhlasom Klienta
s takým spôsobom vykonania pokynu (forma všeobecného súhlasu na všetky obchody Klienta alebo vo
forme individuálnych súhlasov na jednotlivé obchody v zmluvnej dokumentácii Klienta).
IAD poskytne Klientom príslušné informácie o svojej stratégii vykonávania pokynov aj prostredníctvom
webového sídla www.iad.sk. Klient pred poskytnutím investičnej služby udelí predchádzajúci súhlas so
stratégiou vykonávania pokynov v zmluvnej dokumentácii.
Stratégia vykonávania pokynov je aktualizovaná raz ročne a pri podstatných zmenách dotýkajúcich sa
vykonávania pokynov.

3. Stratégia zadávania (resp. postupovania) pokynov
3.1
IAD koná tak, aby získala najlepší možný výsledok pre Klientov aj v prípade, ak postupuje resp. zadáva
pokyny na vykonanie tretej osobe. Pričom platia podmienky na zohľadnenie kritérií a dôležitosti kritérií ako v
Stratégii vykonávania pokynov v bodoch 2.2 a 2.3.
3.2
Každý druh finančného nástroja má určené tretie osoby, ktorým sa pokyny zadávajú alebo ktorým IAD
postupuje pokyny Klientov na ich vykonanie (tretie osoby musia mať zavedené postupy vykonávania
pokynov, ktoré umožnia IAD dodržať povinnosti podľa zákona a zákona o cenných papieroch pri umiestnení
alebo postúpení pokynov na ich vykonanie týmto tretím osobám - kategórie finančných inštitúcií: banka,
zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a subjekty so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti, emitent cenného papiera
(akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným,...)).
Protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu môže byť
a) finančná inštitúcia: banka, pobočka zahraničnej banky, obchodník s cennými papiermi, pobočka
zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, poisťovňa, dôchodková
správcovská spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným
predmetom činnosti alebo
b) v prípade špeciálneho podielového fondu nehnuteľností taktiež iná právnická osoba: akciová
spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
obdobná právna forma so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, resp. zahraničná obchodná
spoločnosť v zmysle zákona
pričom kritériom výberu protistrany je ekonomická výhodnosť obchodu.
3.3

IAD najmä prostredníctvom doleuvedených tretích osôb vedených v tabuľke č. 1 vykonáva pokyny Klientov
resp. postupuje pokyny tretej osobe (ide o vybrané tretie osoby, nie o vyčerpávajúci zoznam):
Tabuľka č. 1
Druh
finančného
nástroja

Tretie osoby

Skutočnosti ovplyvňujúce výber

Akcie

Patria Finance, a.s
Raiffeisen Centrobank AG

výška provízie tretej osoby,
náklady vykonania pokynu resp. vyrovnania obchodu,
cena finančného nástroja

Dlhopisy

Privatbanka, a.s.
J&T BANKA, a.s.

výška provízie tretej osoby,
náklady vykonania pokynu resp. vyrovnania obchodu,
cena finančného nástroja
výška provízie tretej osoby,
náklady vykonania pokynu resp. vyrovnania obchodu,
cena finančného nástroja

ETF

Iné finančné
nástroje

T: +421 2 3352 6939
F: +421 2 3352 6940

Flow Traders B.V.
Raiffeisen Centrobank AG
Patria Finance, a.s.
ČSOB, a.s. Bratislava

E: info@iad.sk
www.iad.sk

výška provízie tretej osoby,
náklady vykonania pokynu resp. vyrovnania obchodu,
cena finančného nástroja
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IAD najmä prostredníctvom tretích osôb v uvedených vyššie v tabuľke č. 1 vykonáva pokyny Klientov
najmä na nasledujúcich obchodných miestach resp. trhoch (ide hlavné vybrané miesta výkonu, nie o
vyčerpávajúci zoznam) uvedených v tabuľke č.2:
Tabuľka č. 2
Druh
finančného
nástroja

MIC*

Akcie

XBRA
XPRA
XBUD
XWAR
XWBO
XFRA
XLUX
XSWX
XLON
XPAR
XETR
XNYS
XNAS
XMOS
BTFE
BMTF

ETF

BTFE
BMTF

Dlhopisy

XBRA
BTFE
BMTF

Iné
finančné
nástroje

CMEE
IFEU

Obchodné miesto

Webová adresa

Burza cenných papierov Bratislava
Burza cenních papíru Praha
Budapest Stock Exchange
Warsaw Stock Exchange
Wiener Börse AG
Deutsche Börse AG
Luxembourg stock exchange
SIX Swiss Exchange
London Stock Exchange
Euronext - Euronext Paris
XETRA (Frankfurt)
New York Stock Exchange Inc.
NASDAQ
Moscow Stock Exchange
Bloomberg trading facility B.V.
Bloomberg trading facility limited
OTC
Bloomberg trading facility B.V.
Bloomberg trading facility limited

www.bsse.sk
www.pse.cz
www.bet.hu
www.wse.pl
www.wienerboerse.at
www.deutsche-boerse.com
www.bourse.lu
www.six.swiss-exchange.com
www.londonstockexchange.com
www.euronext.com
www.deutsche-boerse.com
www.nyse.com
www.nasdaq.com
www.mse.ru
www.bloombergtfe.com
www.bloomberg.com

Burza cenných papierov Bratislava
Bloomberg trading facility B.V.
Bloomberg trading facility limited
OTC
EUREX
CME EUROPE
CBOE
ICE Futures Europe
OTC

www.bsse.sk
www.bloombergtfe.com
www.bloomberg.com

www.bloombergtfe.com
www.bloomberg.com

www.eurexchange.com
www.cmegroup.com
www.markets.cboe.com
www.theice.com

*MIC - identifikačný kód trhu – používaný na identifikáciu búrz cenných papierov, regulovaných a neregulovaných
obchodných trhov, je definovaný v norme ISO 10383

3.4

3.5

V prípade poskytovania činností pre službu riadenie portfólia a prijatie a postúpenie pokynov IAD v zmysle
bodov 3.1 až 3.3 postupuje pokyny týkajúce sa nižšie uvedených nasledovných finančných nástrojov
nasledovne:
a) prevoditeľné cenné papiere (viď bod 3.3 časť tabuľky č. 1 a č. 2 pre druh finančného nástroja: akcie,
dlhopisy, ETF, iné finančné nástroje)
b) nástroje peňažného trhu (viď bod 3.3 časť tabuľky č. 1 a č. 2 pre druh finančného nástroja: iné finančné
nástroje)
c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania (viď bod 3.3 časť tabuľky č. 1
a č. 2 pre druh finančného nástroja: akcie, ETF, iné finančné nástroje),
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo
výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť
vyrovnané doručením alebo v hotovosti (viď bod 3.3 časť tabuľky č. 1 a č. 2 pre druh finančného nástroja:
iné finančné nástroje).
Investičná služba prijatie a postúpenie pokynu: IAD v prípade limitovaného pokynu Klienta (pokyn na kúpu
alebo predaj finančného nástroja v rámci určeného cenového limitu alebo výhodnejšie a v určenom objeme)
týkajúceho sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý postupuje na vykonanie tretej
osobe, zabezpečí aby tretia osoba prijala opatrenia na umožnenie najskoršieho možného vykonania pokynu
okamžitým zverejnením tohto limitovaného pokynu klienta na regulovanom trhu alebo mnohostrannom
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3.6

obchodnom systéme, ak Klient výslovne neudelí inú inštrukciu v súvislosti s vyššie uvedenými opatreniami
(v zmluvnej dokumentácii).
IAD vypracuje a zverejní na webovom sídle www.iad.sk raz ročne súhrn piatich najlepších obchodníkov s
cennými papiermi (z hľadiska objemov obchodovania) ako aj informácie o dosiahnutej kvalite výkonu,
ktorým IAD postúpila alebo zadala pokyny Klientov na vykonanie a to najneskôr do 30.6. kalendárneho roka
po ukončení kalendárneho roka, za ktorý sa tento súhrn vypracováva.
Miesta výkonu - správa za rok 2019 ( vybrané údaje)
Druh
finančného
Tretie osoby
nástroja
Akcie
Komerční banka, a.s.
(LEI: YKCAVNFR8QGF00HV840)

ETF

Dlhopisy

Iné finančné
nástroje

Informácie tretích osôb
www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulaceinvesticniho-bankovnictvi/informace-k-mifidii#top5

Flow Traders B.V.
(LEI: 549300CLJI9XDH12XV51)

www.flowtraders.com/institutionaltrading#section-4

Raiffeisen Centrobank AG
(LEI: 529900M2F7D5795H1A49)

www.rcb.at/fileadmin/Dokumente/Legal_Complian
ce/2019/RCB_Durchfuehrungspolitik_Version2.2EN.pdf

Flow Traders B.V.
(LEI: 549300CLJI9XDH12XV51)

www.flowtraders.com/institutionaltrading#section-4

Privatbanka, a.s.
(LEI: 31570020000000004154)

www.privatbanka.sk/pdf/mifid/5-naj-miestvykonu.pdf

J&T BANKA, a. s.
(LEI: 31570010000000043842)

www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/investicnesluzby-a-vedlajsie-sluzby/
https://www.jtbanka.sk/produkty/dlhopisy.html

Československá obchodná banka, a.s.
(LEI: 52990096Q5LMCH1WU462

www.csob.sk/pravne-informacie#mifid
Mifid_Miesto_vykonu_pokynov.pdf

Zdroj: Miesta výkonu - správa za rok 2019,www.iad.sk/fileadmin/user_upload/Sprava_za_rok_2019_miesta_vykonu_.pdf

3.7

3.8

IAD vyhodnocuje raz ročne alebo pri podstatných zmenách dotýkajúcich sa postupovania pokynov účinnosť
stratégie postupovania pokynov a to či miesta výkonu do nej zahrnuté umožňujú získať najlepší možný
výsledok a či je potrebné urobiť zmeny opatrení na vykonávanie pokynov.
Alokácia pokynov: IAD môže spájať pokyny Klientov, pokyny súvisiace so správou podielového fondu, ako
aj pokyny súvisiace so správou spravovaných podielových fondov s pokynom iného Klienta alebo s pokynmi
obchodov na vlastný účet správcovskej spoločnosti, len ak
a) nie je pravdepodobné, že spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorého
Klienta alebo niektorý podielový fond, ktorých pokyny majú byť spojené,
b) spravodlivo alokuje spojené pokyny a obchody Klientov a podielových fondov za dostatočne presných
podmienok, najmä objem a cena, pričom obchod je alokovaný Klientom a podielovým fondom v priamej
závislosti od výšky ceny a objemu.
Spájanie pokynov sa vykonáva najmä z dôvodu dosiahnutia najvýhodnejšej ceny finančného nástroja a
nákladov na realizáciu obchodu.
Investičná služba prijatie a postúpenie pokynu: V prípade spájania pokynov Klientov účinok spájania vo
vzťahu ku konkrétnemu pokynu Klienta môže byť pre klienta nevýhodný.

Stratégia uplatňovania hlasovacích práv
Stratégia uplatňovania hlasovacích práv, ktorá upravuje spôsob vykonávania a uplatňovania hlasovacích práv,
ktoré sú spojené s finančnými nástrojmi v majetku podielových fondov spravovaných IAD a Klientov je
zverejnená na www.iad.sk.
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7. Informácia o ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov Klienta
Majetok Klienta zverený IAD nie je súčasťou majetku IAD. IAD nesmie využiť zverené peňažné prostriedky a
finančné nástroje Klientov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb; len ak s takýmto použitím Klient
súhlasil. IAD má na účely ochrany práv Klientov spojených s finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami
Klientov vymenovaného zamestnanca, ktorý zodpovedá za plnenie povinností IAD týkajúcich sa ochrany
finančných nástrojov a finančných prostriedkov, ako aj zavedené postupy vedenia záznamov a účtov
o finančných nástrojoch a finančných prostriedkoch tak, aby mohla kedykoľvek a bezodkladne rozlíšiť aktíva
držané pre jedného Klienta od aktív držaných pre iného Klienta a od svojich vlastných aktív a aby bola
zabezpečená ich presnosť a najmä súvzťažnosť k finančným nástrojom a peňažným prostriedkom držaným pre
Klientov a pravidelne vykonáva ich zosúladenie s účtami a záznamami tretích osôb, prostredníctvom ktorých
tieto aktíva drží. IAD je oprávnená uložiť finančné prostriedky svojich Klientov na účty otvorené u tretej osoby
vedené v mene IAD a finančné nástroje na účty otvorené u tretej osoby vedené v mene IAD resp. na súhrnnom
účte tretej osoby (omnibus), pričom IAD nesie zodpovednosť voči Klientovi v súlade s právnymi predpismi za
konanie alebo opomenutie tretej osoby alebo za následky platobnej neschopnosti tretej osoby. IAD je povinná
prijaté peňažné prostriedky Klienta bezodkladne uložiť na jeden alebo viacero účtov otvorených u niektorého z
týchto subjektov: centrálna banka, banka alebo zahraničná banka s povolením na činnosť podľa právnych
predpisov členských štátov, banka s povolením na činnosť v nečlenskom štáte, kvalifikovaný fond peňažného
trhu (pred uložením peňažných prostriedkov Klienta do kvalifikovaného fondu peňažného trhu je IAD o tomto
zámere povinná informovať Klienta, ktorý je oprávnený to odmietnuť). IAD je povinná zabezpečiť, aby peňažné
prostriedky Klienta uložené u tretej osoby podľa vyššie uvedených podmienok, boli vedené oddelene od účtov,
na ktorých sú vedené peňažné prostriedky IAD, a takisto aby finančné nástroje Klienta uložené u tretej osoby
v mene IAD resp. na súhrnnom účte tretej osoby (omnibus) boli identifikovateľne oddelené od finančných
nástrojov iných klientov tretej osoby a IAD prostredníctvom odlišne označených účtov v evidencii tretej strany
alebo pomocou rovnocenných opatrení, ktorými sa dosiahne tá istá úroveň ochrany.

8. Informácia o Garančnom fonde investícií
Garančný fond investícií (ďalej len „GFI") je právnická osoba, so sídlom Čajakova 18, 811 05 Bratislava, web:
www.garancnyfond.sk, založená v roku 1992 v súlade so zákonom o cenných papieroch. GFI sústreďuje
peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými
papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie
náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatý obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným
obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou
na vykonanie investičnej služby a nakladá s nadobudnutými peňažnými prostriedkami v súlade so zákonom o
cenných papieroch.
IAD má udelené povolenie od NBS na poskytovanie investičných služieb a preto je povinná zúčastniť sa podľa
zákona o cenných papieroch na ochrane Klientov, ktorým sú poskytované investičné služby a platiť na tento
účel príspevky do GFI.
Ochrana klientskeho majetku v zmysle zákona o cenných papieroch sa vzťahuje na Klienta ak je ním
a) fyzická osoba vrátane fyzickej osoby podnikateľa,
b) nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, združenie
občanov alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
c) právnická osoba s výnimkou osôb ustanovených v zákone o cenných papieroch
Rozsah klientskeho majetku, na ktorý sa vzťahuje ochrana je uvedený v §81 a §82 zákona o cenných
papieroch. Za nedostupný klientsky majetok má Klient právo na náhradu z GFI v eurách a GFI je povinný zaň
poskytnúť náhradu v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o cenných papieroch. Za chránený
klientsky majetok poskytuje GFI náhradu vo výške nedostupného klientskeho majetku; v súhrne však jednému
Klientovi alebo inej oprávnenej osobe podľa zákona o cenných papieroch patrí náhrada z GFI najviac vo výške
50 000 EUR.
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9. Informácie o nákladoch a súvisiacich poplatkoch
Aktuálna výška poplatkov súvisiacich s poskytovaním investičných služieb IAD je uvedená v sadzobníkoch
poplatkov príslušných poskytovaných investičných služieb. IAD poskytuje Klientovi informácie o súhrnných
nákladoch a súvisiacich poplatkoch týkajúcich sa poskytovaných investičných služieb formou predbežných
informácií (ex ante) a dodatočných informácií (ex post). Jedná sa o náklady a poplatky za investičné služby
(IAD resp. iných spoločností, ktoré poskytli IAD investičné služby) a náklady finančných nástrojov (napr. dane
spojené s finančnými nástrojmi; u fondov priebežné poplatky a poplatok za výkonnosť, ktoré sú nákladom
fondu a hradí ich fond, nehradí ich priamo klient), ktoré klient platí buď ako jednorazové poplatky, priebežné
poplatky alebo ako príležitostné náklady.
Predbežné informácie o súhrnných nákladoch a súvisiacich poplatkoch (ex ante) IAD pre poskytované
investičné služby uvádza Klientovi nižšie v tomto dokumente formou modelových príkladov znázorňujúcich
účinok nákladov a poplatkov na výnos investície.
Dodatočné informácie o súhrnných nákladoch a súvisiacich poplatkoch (ex post) IAD poskytne Klientovi v
pravidelnom ročnom výpise poskytovaných investičných služieb, prípadne v inom pravidelnom ročnom výpise
na trvanlivom médiu, na žiadosť Klienta IAD poskytne rozpis obsahujúci jednotlivé položky nákladov a
poplatkov.
IAD v súvislosti s poskytovanými investičnými službami môže hradiť Sprostredkovateľom (zmluvným
distribútorom) provízie vo výške vstupného poplatku alebo aj poplatku za riadenie portfólia z investícií Klientov
pri poskytovaní investičnej služby riadenia portfólia resp. ich časti alebo v prípade, ak portfólio Klienta je
tvorené podielovými fondmi spravovanými správcovskou spoločnosťou aj vo výške odplaty správcovskej
spoločnosti za správu podielového fondu resp. jej časti z investícií klientov v podielových fondoch.
IAD v súvislosti s poskytovanými investičnými službami môže prijímať od tretích osôb menšie nepeňažné
výhody, ktoré súvisia s finančnými nástrojmi a investičnými službami, ktoré IAD obstaráva alebo má záujem
obstarať Klientom, ako je napr. dokumentácia alebo informácie poskytované tretími osobami; písomnosti a
dokumentácia od tretej osoby objednaná a zaplatená emitentom alebo potenciálnym emitentom finančného
nástroja, účasť na konferenciách, seminároch a iných vzdelávacích podujatiach o výhodách a vlastnostiach
finančných nástrojov alebo investičných služieb a s tým súvisiace stravovanie a ubytovanie v primeranom
rozsahu a minimálnej hodnote, alebo malé nepeňažné výhody vo forme reklamných predmetov v primeranom
rozsahu a minimálnej hodnote resp. iné malé nepeňažné výhody, ktoré zvyšujú kvalitu služieb poskytovaných
Klientovi a v dôsledku svojho rozsahu a povahy sa nepovažujú za výhody, ktoré narúšajú súlad s povinnosťou
IAD konať v najlepšom záujme Klienta.
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Riadenie portfólia Private Banking - predbežné informácie o súhrnných nákladoch a súvisiacich poplatkoch
Upozornenie pre Klienta: Výška hrubého a čistého výnosu a poplatkov a daní uvedených v tabuľkách Modelu 1
a Modelu 2 slúži iba ako príklad a IAD týmto príkladom nijakým spôsobom negarantuje dosiahnutie tohto hrubého a
čistého výnosu.
Príklad Model 1 (Riadenie portfólia Private Banking) - Konzervatívna investičná stratégia Klienta
Portfólio Klienta - Vklad Klienta: 30 000,00 €
Finančný nástroj
% v portfóliu
v EUR
Výnos v % p.a. Výnos v EUR p.a.
Podielový fond (realitný)
20,00%
6 000,00 €
3,70%
222,00 €
Dlhopis (so splatnosťou do 1 roka)
45,00%
13 500,00 €
4,05%
546,75 €
Dlhopis (so splatnosťou do 3 rokov)
25,00%
7 500,00 €
5,00%
375,00 €
Dlhopis (so splatnosťou nad 3 roky)
10,00%
3 000,00 €
5,10%
153,00 €
Hrubý výnos spolu (za prvý rok)
4,32%
1 296,75 €
Poplatky a dane (ktoré hradí klient)
v%
v EUR
Poplatok za riadenie portfólia základná
zložka (s DPH)
0,24%
57,60 €
Poplatok za riadenie portfólia
progresívna zložka (s DPH)
1,03%
246,19 €
Poplatok za úschovu a spravu
finančných nástrojov
0,02%
4,80 €
Zrážkové dane z výnosov z dlhopisov
19,00%
204,20 €
Poplatky a dane spolu (ktoré hradí klient)
1,71%
512,79 €
Čistý výnos spolu (za prvý rok)
2,61%
783,96 €
Model 1 znázorňuje príklad Vkladu Klienta vo výške 30 000,00 €, pričom zloženie modelového portfólia Klienta
z tohto Vkladu je v zmysle konzervatívnej investičnej stratégie. V tabuľke je znázornený hrubý výnos portfólia
v percentách a v eurách za prvý rok, výška poplatkov, ktoré hradí klient, jednotlivo a súhrnne za prvý rok a čistý
výnos portfólia v percentách a v eurách za prvý rok, ktorý sa vypočíta ako hrubý výnos portfólia mínus poplatky
a dane. Podielový fond má priebežné poplatky, ktoré klient nehradí, hradí ich fond tretím stranám a IAD, sú už
započítané v cene podielového listu podielového fondu a pre tento model sú vo výške 2,52% za rok, čo predstavuje
151,20 €. IAD hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške časti poplatku za riadenie portfólia.
Príklad Model 2 (Riadenie portfólia Private Banking) - Vyvážená investičná stratégia Klienta
Portfólio Klienta - Vklad Klienta: 30 000,00 €
Finančný nástroj
% v portfóliu
v EUR
Výnos v % p.a. Výnos v EUR p.a.
Podielový fond (realitný)
20,00%
6 000,00 €
3,70%
222,00 €
Dlhopis (so splatnosťou do 1 roka)
10,00%
3 000,00 €
4,05%
121,50 €
Dlhopis (so splatnosťou do 3 rokov)
25,00%
7 500,00 €
5,00%
375,00 €
Dlhopis (so splatnosťou nad 3 roky)
45,00%
13 500,00 €
5,10%
688,50 €
Hrubý výnos spolu (za prvý rok)
4,69%
1 407,00 €
Poplatky a dane (ktoré hradí klient)
v%
v EUR
Poplatok za riadenie portfólia základná
zložka (s DPH)
0,24%
57,60 €
Poplatok za riadenie portfólia
progresívna zložka (s DPH)
1,10%
264,92 €
Poplatok za úschovu a spravu
finančných nástrojov
0,02%
4,80 €
Zrážkové dane z výnosov z dlhopisov
19,00%
225,15 €
Poplatky a dane spolu (ktoré hradí klient)
1,84%
552,47 €
Čistý výnos spolu (za prvý rok)
2,85%
854,53 €
Model 2 znázorňuje príklad Vkladu Klienta vo výške 30 000,00 €, pričom zloženie modelového portfólia Klienta z
tohto Vkladu je v zmysle vyváženej investičnej stratégie. V tabuľke je znázornený hrubý výnos portfólia
v percentách a v eurách za prvý rok, výška poplatkov, ktoré hradí klient, jednotlivo a súhrnne za prvý rok a čistý
výnos portfólia v percentách a v eurách za prvý rok, ktorý sa vypočíta ako hrubý výnos portfólia mínus poplatky
a dane. Podielový fond má priebežné poplatky, ktoré klient nehradí, hradí ich fond tretím stranám a IAD, sú už
započítané v cene podielového listu podielového fondu a pre tento model sú vo výške 2,52% za rok, čo predstavuje
151,20 € IAD hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške časti poplatku za riadenie portfólia.
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IAD Sporenie- predbežné informácie o súhrnných nákladoch a súvisiacich poplatkoch
Príklad Model 1 (IAD Sporenie)

Stratégia Život
Vklad: 20 EUR mesačne
Vstupný poplatok - 4% z Vkladu
Doba sporenia: 40 rokov

Vývoj trhu

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

negatívny
9 600 €

neutrálny
9 600 €

pozitívny
9 600 €

384 €

384 €

384 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

6 779 €

9 814 €

13 091 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

7 163 €

10 198 €

13 475 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

5 953 €

8 765 €

12 059 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

13 266 €

20 051 €

32 082 €

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

negatívny
0,16%

neutrálny
0,11%

pozitívny
0,08%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

1,92%

1,90%

1,85%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

1,99%

1,95%

1,89%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
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Model 1 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Investičná stratégia
Život.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je pravidelne raz mesačne vo výške 20 € počas obdobia 40 rokov t.j. celkom 9 600 €, pričom zloženie
modelového portfólia Klienta z tohto Vkladu je v zmysle investičnej stratégie Život. Poplatky a náklady tvorí:
vstupný poplatok (hradí Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné
poplatky (napr. zrážková daň 19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka
poplatkov IAD Sporenia - hradí Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 4% z každého
Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú už zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu,
odplata depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých
fondov v portfóliu Klienta (výška priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové
informácie pre investorov fondu). IAD hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného
poplatku. V tabuľkách je znázornená hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných
a priebežných poplatkov celkom za Dobu sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky
poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a
vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia.

T: +421 2 3352 6939
F: +421 2 3352 6940

E: info@iad.sk
www.iad.sk

IČO: 17 330 254, DIČ: 2020838193
Zapísaná v OR OS BA I, odd. Sa, vl. č. 182/B

IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Príklad Model 2 (IAD Sporenie)

Stratégia Život
Vklad: 9 600 EUR jednorazovo
Vstupný poplatok - 3% z Vkladu
Doba sporenia: 40 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

9 600 €

9 600 €

9 600 €

288 €

288 €

288 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

14 943 €

23 327 €

49 173 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

15 231 €

23 615 €

49 461 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

12 131 €

20 051 €

42 351 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

17 084 €

37 177 €

81 493 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,06%

0,04%

0,02%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

2,03%

1,95%

1,95%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,05%

1,96%

1,95%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 2 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Investičná stratégia
Život.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je jednorazovo vo výške 9 600 €, na Dobu sporenia 40 rokov, pričom zloženie modelového portfólia
Klienta z tohto Vkladu je v zmysle investičnej stratégie Život. Poplatky a náklady tvorí: vstupný poplatok (hradí
Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr. zrážková daň
19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD Sporenia - hradí
Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 3% z Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú už
zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata depozitárovi, poplatok za
výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov v portfóliu Klienta (výška
priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie pre investorov fondu). IAD
hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V tabuľkách je znázornená
hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných poplatkov celkom za Dobu
sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku
za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci
Doby sporenia.

T: +421 2 3352 6939
F: +421 2 3352 6940

E: info@iad.sk
www.iad.sk

IČO: 17 330 254, DIČ: 2020838193
Zapísaná v OR OS BA I, odd. Sa, vl. č. 182/B
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Príklad Model 3 (IAD Sporenie)

Vyvážená stratégia
Vklad: 20 EUR mesačne
Vstupný poplatok - 4% z Vkladu
Doba sporenia: 40 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

9 600 €

9 600 €

9 600 €

384 €

384 €

384 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

6 522 €

6 920 €

9 077 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

6 906 €

7 304 €

9 461 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

6 912 €

7 360 €

9 631 €

14 982 €

18 719 €

23 619 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,14%

0,13%

0,10%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

1,68%

1,67%

1,67%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

1,75%

1,74%

1,73%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 3 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Vyvážená stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia
iba ako modelový príklad a skutočný vývoj
sa môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je pravidelne raz mesačne vo výške 20 € počas obdobia 40 rokov t.j. celkom 9 600 €, pričom zloženie
modelového portfólia Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Vyváženej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný
poplatok (hradí Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr.
zrážková daň 19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD
Sporenia - hradí Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 4% z každého Vkladu Klienta.
Priebežné poplatky sú už zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata
depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov
v portfóliu Klienta (výška priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie
pre investorov fondu). IAD hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V
tabuľkách je znázornená hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných
poplatkov celkom za Dobu sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov
k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj
hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 4 (IAD Sporenie)

Vyvážená stratégia
Vklad: 9 600 EUR jednorazovo
Vstupný poplatok - 3% z Vkladu
Doba sporenia: 40 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

9 600 €

9 600 €

9 600 €

288 €

288 €

288 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

14 318 €

20 117 €

23 606 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

14 606 €

20 405 €

23 894 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

15 012 €

21 093 €

24 809 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

23 685 €

33 445 €

47 224 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,05%

0,03%

0,03%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

1,69%

1,69%

1,69%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

1,71%

1,71%

1,70%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 4 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Vyvážená stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je jednorazovo vo výške 9 600 €, na Dobu sporenia 40 rokov, pričom zloženie modelového portfólia
Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Vyváženej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný poplatok (hradí Klient do
IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr. zrážková daň 19%
v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD Sporenia - hradí Klient
tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 3% z Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú už zahrnuté v
cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu,
iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov v portfóliu Klienta (výška priebežných
poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie pre investorov fondu). IAD hradí
Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V tabuľkách je znázornená hodnota
majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných poplatkov celkom za Dobu sporenia v
eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu
sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby
sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 5 (IAD Sporenie)

Vyvážená stratégia
Vklad: 20 EUR mesačne
Vstupný poplatok - 4% z Vkladu
Doba sporenia: 20 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

4 800 €

4 800 €

4 800 €

192 €

192 €

192 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

1 485 €

1 462 €

1 575 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

1 677 €

1 654 €

1 767 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

3 219 €

3 173 €

3 441 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

5 565 €

6 467 €

7 552 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,29%

0,29%

0,27%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

1,91%

1,91%

1,90%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,12%

2,12%

2,09%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 5 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Vyvážená stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia
iba ako modelový príklad a skutočný vývoj
sa môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je pravidelne raz mesačne vo výške 20 € počas obdobia 20 rokov t.j. celkom 4 800 €, pričom zloženie
modelového portfólia Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Vyváženej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný
poplatok (hradí Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr.
zrážková daň 19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD
Sporenia - hradí Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 4% z každého Vkladu Klienta.
Priebežné poplatky sú už zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata
depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov
v portfóliu Klienta (výška priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie
pre investorov fondu). IAD hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V
tabuľkách je znázornená hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných
poplatkov celkom za Dobu sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov
k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj
hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 6 (IAD Sporenie)

Vyvážená stratégia
Vklad: 4 800 EUR jednorazovo
Vstupný poplatok - 3% z Vkladu
Doba sporenia: 20 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

4 800 €

4 800 €

4 800 €

144 €

144 €

144 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

2 892 €

3 210 €

3 775 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

3 036 €

3 354 €

3 919 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

6 023 €

6 743 €

7 936 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

6 917 €

8 824 €

11 213 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,12%

0,11%

0,09%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

1,98%

1,97%

1,96%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,06%

2,04%

2,03%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 6 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Vyvážená stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je jednorazovo vo výške 4 800 €, na Dobu sporenia 20 rokov, pričom zloženie modelového portfólia
Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Vyváženej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný poplatok (hradí Klient do
IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr. zrážková daň 19%
v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD Sporenia - hradí Klient
tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 3% z Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú už zahrnuté v
cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu,
iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov v portfóliu Klienta (výška priebežných
poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie pre investorov fondu). IAD hradí
Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V tabuľkách je znázornená hodnota
majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných poplatkov celkom za Dobu sporenia v
eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu
sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby
sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 7 (IAD Sporenie)

Realitná stratégia
Vklad: 20 EUR mesačne
Vstupný poplatok - 4% z Vkladu
Doba sporenia: 40 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

9 600 €

9 600 €

9 600 €

384 €

384 €

384 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

6 669 €

6 683 €

6 929 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

7 053 €

7 067 €

7 313 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

7 537 €

7 578 €

7 854 €

17 298 €

18 606 €

20 034 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,12%

0,12%

0,12%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

1,60%

1,59%

1,59%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

1,67%

1,66%

1,66%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 7 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Realitná stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je pravidelne raz mesačne vo výške 20 € počas obdobia 40 rokov t.j. celkom 9 600 €, pričom zloženie
modelového portfólia Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Realitnej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný
poplatok (hradí Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr.
zrážková daň 19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD
Sporenia - hradí Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 4% z každého Vkladu Klienta.
Priebežné poplatky sú už zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata
depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov
v portfóliu Klienta (výška priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie
pre investorov fondu). IAD hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V
tabuľkách je znázornená hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných
poplatkov celkom za Dobu sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov
k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj
hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 8 (IAD Sporenie)

Realitná stratégia
Vklad: 9 600 EUR jednorazovo
Vstupný poplatok - 3% z Vkladu
Doba sporenia: 40 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

9 600 €

9 600 €

9 600 €

288 €

288 €

288 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

15 937 €

16 044 €

18 253 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

16 225 €

16 332 €

18 541 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

17 767 €

17 921 €

20 416 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

29 682 €

33 118 €

37 035 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,04%

0,04%

0,04%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

1,61%

1,61%

1,61%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

1,64%

1,63%

1,63%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 8 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Realitná stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je jednorazovo vo výške 9 600 €, na Dobu sporenia 40 rokov, pričom zloženie modelového portfólia
Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Realitnej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný poplatok (hradí Klient do
IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr. zrážková daň 19%
v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD Sporenia - hradí Klient
tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 3% z Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú už zahrnuté v
cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu,
iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov v portfóliu Klienta (výška priebežných
poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie pre investorov fondu). IAD hradí
Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V tabuľkách je znázornená hodnota
majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných poplatkov celkom za Dobu sporenia v
eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu
sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby
sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk

24

Príklad Model 9 (IAD Sporenie)

Realitná stratégia
Vklad: 20 EUR mesačne
Vstupný poplatok - 4% z Vkladu
Doba sporenia: 20 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

4 800 €

4 800 €

4 800 €

192 €

192 €

192 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

1 294 €

1 281 €

1 350 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

1 486 €

1 473 €

1 542 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

2 987 €

2 963 €

3 125 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

6 133 €

6 442 €

6 762 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,31%

0,31%

0,30%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

1,82%

1,81%

1,81%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,04%

2,04%

2,03%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 9 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Realitná stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je pravidelne raz mesačne vo výške 20 € počas obdobia 20 rokov t.j. celkom 4 800 €, pričom zloženie
modelového portfólia Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Realitnej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný
poplatok (hradí Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr.
zrážková daň 19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD
Sporenia - hradí Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 4% z každého Vkladu Klienta.
Priebežné poplatky sú už zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata
depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov
v portfóliu Klienta (výška priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie
pre investorov fondu). IAD hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V
tabuľkách je znázornená hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných
poplatkov celkom za Dobu sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov
k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj
hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 10 (IAD Sporenie)

Realitná stratégia
Vklad: 4 800 EUR jednorazovo
Vstupný poplatok - 3% z Vkladu
Doba sporenia: 20 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

4 800 €

4 800 €

4 800 €

144 €

144 €

144 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

2 879 €

2 915 €

3 038 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

3 023 €

3 059 €

3 182 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

6 417 €

6 512 €

6 793 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

8 127 €

8 769 €

9 488 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,11%

0,11%

0,10%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

1,87%

1,87%

1,87%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

1,95%

1,94%

1,94%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 10 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Realitná stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je jednorazovo vo výške 4 800 €, na Dobu sporenia 20 rokov, pričom zloženie modelového portfólia
Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Realitnej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný poplatok (hradí Klient do
IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr. zrážková daň 19%
v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD Sporenia - hradí Klient
tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 3% z Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú už zahrnuté v
cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu,
iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov v portfóliu Klienta (výška priebežných
poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie pre investorov fondu). IAD hradí
Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V tabuľkách je znázornená hodnota
majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných poplatkov celkom za Dobu sporenia v
eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu
sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby
sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 11 (IAD Sporenie)

Zmiešaná stratégia
Vklad: 20 EUR mesačne
Vstupný poplatok - 4% z Vkladu
Doba sporenia: 40 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

9 600 €

9 600 €

9 600 €

384 €

384 €

384 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

6 805 €

11 325 €

15 329 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

7 189 €

11 709 €

15 713 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

5 491 €

8 999 €

12 383 €

12 716 €

20 367 €

33 914 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,17%

0,10%

0,08%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

2,04%

2,06%

2,03%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,11%

2,11%

2,07%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 11 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Zmiešaná stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je pravidelne raz mesačne vo výške 20 € počas obdobia 40 rokov t.j. celkom 9 600 €, pričom zloženie
modelového portfólia Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Zmiešanej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný
poplatok (hradí Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr.
zrážková daň 19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD
Sporenia - hradí Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 4% z každého Vkladu Klienta.
Priebežné poplatky sú už zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata
depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov
v portfóliu Klienta (výška priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie
pre investorov fondu). IAD hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V
tabuľkách je znázornená hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných
poplatkov celkom za Dobu sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov
k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj
hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 12 (IAD Sporenie)

Zmiešaná stratégia
Vklad: 9 600 EUR jednorazovo
Vstupný poplatok - 3% z Vkladu
Doba sporenia: 40 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

9 600 €

9 600 €

9 600 €

288 €

288 €

288 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

22 957 €

28 598 €

45 599 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

23 245 €

28 886 €

45 887 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

17 998 €

22 602 €

36 536 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

18 242 €

37 643 €

77 334 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,04%

0,03%

0,02%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

2,08%

2,07%

2,05%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,09%

2,08%

2,05%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 12 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Zmiešaná stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je jednorazovo vo výške 9 600 €, na Dobu sporenia 40 rokov, pričom zloženie modelového portfólia
Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Zmiešanej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný poplatok (hradí Klient do
IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr. zrážková daň 19%
v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD Sporenia - hradí Klient
tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 3% z Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú už zahrnuté v
cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu,
iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov v portfóliu Klienta (výška priebežných
poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie pre investorov fondu). IAD hradí
Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V tabuľkách je znázornená hodnota
majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných poplatkov celkom za Dobu sporenia v
eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu
sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby
sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 13 (IAD Sporenie)

Zmiešaná stratégia
Vklad: 20 EUR mesačne
Vstupný poplatok - 4% z Vkladu
Doba sporenia: 20 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

4 800 €

4 800 €

4 800 €

192 €

192 €

192 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

1 740 €

1 920 €

2 139 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

1 932 €

2 112 €

2 331 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

2 831 €

3 167 €

3 582 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

4 920 €

6 725 €

9 384 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,33%

0,29%

0,26%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

2,42%

2,40%

2,37%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,64%

2,59%

2,54%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 13 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Zmiešaná stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je pravidelne raz mesačne vo výške 20 € počas obdobia 20 rokov t.j. celkom 4 800 €, pričom zloženie
modelového portfólia Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Zmiešanej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný
poplatok (hradí Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr.
zrážková daň 19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD
Sporenia - hradí Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 4% z každého Vkladu Klienta.
Priebežné poplatky sú už zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata
depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov
v portfóliu Klienta (výška priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie
pre investorov fondu). IAD hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V
tabuľkách je znázornená hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných
poplatkov celkom za Dobu sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov
k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj
hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 14 (IAD Sporenie)

Zmiešaná stratégia
Vklad: 4 800 EUR jednorazovo
Vstupný poplatok - 3% z Vkladu
Doba sporenia: 20 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

4 800 €

4 800 €

4 800 €

144 €

144 €

144 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

3 078 €

4 723 €

6 236 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

3 222 €

4 867 €

6 380 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

4 847 €

7 492 €

10 015 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

5 655 €

9 340 €

15 496 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,15%

0,10%

0,07%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

2,49%

2,47%

2,45%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,58%

2,53%

2,49%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 14 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Zmiešaná stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je jednorazovo vo výške 4 800 €, na Dobu sporenia 20 rokov, pričom zloženie modelového portfólia
Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Zmiešanej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný poplatok (hradí Klient do
IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr. zrážková daň 19%
v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD Sporenia - hradí Klient
tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 3% z Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú už zahrnuté v
cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu,
iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov v portfóliu Klienta (výška priebežných
poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie pre investorov fondu). IAD hradí
Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V tabuľkách je znázornená hodnota
majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných poplatkov celkom za Dobu sporenia v
eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu
sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby
sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 15 (IAD Sporenie)

Rastová stratégia
Vklad: 20 EUR mesačne
Vstupný poplatok - 4% z Vkladu
Doba sporenia: 40 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

9 600 €

9 600 €

9 600 €

384 €

384 €

384 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

12 093 €

11 953 €

15 106 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

12 477 €

12 337 €

15 490 €

8 989 €

8 954 €

11 598 €

11 826 €

20 944 €

39 520 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR
Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,10%

0,11%

0,08%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

2,15%

2,14%

2,11%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,20%

2,19%

2,14%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 15 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Rastová stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je pravidelne raz mesačne vo výške 20 € počas obdobia 40 rokov t.j. celkom 9 600 €, pričom zloženie
modelového portfólia Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Rastovej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný
poplatok (hradí Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr.
zrážková daň 19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD
Sporenia - hradí Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 4% z každého Vkladu Klienta.
Priebežné poplatky sú už zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata
depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov
v portfóliu Klienta (výška priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie
pre investorov fondu). IAD hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V
tabuľkách je znázornená hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných
poplatkov celkom za Dobu sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov
k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj
hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 16 (IAD Sporenie)

Rastová stratégia
Vklad: 9 600 EUR jednorazovo
Vstupný poplatok - 3% z Vkladu
Doba sporenia: 40 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

9 600 €

9 600 €

9 600 €

288 €

288 €

288 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

19 078 €

34 284 €

48 403 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

19 366 €

34 572 €

48 691 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

14 086 €

25 314 €

36 286 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

15 890 €

38 725 €

96 230 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,05%

0,03%

0,02%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

2,16%

2,16%

2,14%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,19%

2,18%

2,15%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 16 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Rastová stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je jednorazovo vo výške 9 600 €, na Dobu sporenia 40 rokov, pričom zloženie modelového portfólia
Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Rastovej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný poplatok (hradí Klient do
IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr. zrážková daň 19%
v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD Sporenia - hradí Klient
tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 3% z Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú už zahrnuté v
cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu,
iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov v portfóliu Klienta (výška priebežných
poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie pre investorov fondu). IAD hradí
Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V tabuľkách je znázornená hodnota
majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných poplatkov celkom za Dobu sporenia v
eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu
sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby
sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 17 (IAD Sporenie)
Rastová stratégia
Vklad: 20 EUR mesačne
Vstupný poplatok - 4% z Vkladu
Doba sporenia: 20 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

4 800 €

4 800 €

4 800 €

192 €

192 €

192 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

1 690 €

2 315 €

2 650 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

1 882 €

2 507 €

2 842 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

2 556 €

3 567 €

4 064 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

4 624 €

6 793 €

10 210 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,36%

0,26%

0,23%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

2,57%

2,53%

2,54%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,80%

2,70%

2,69%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 17 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Rastová stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je pravidelne raz mesačne vo výške 20 € počas obdobia 20 rokov t.j. celkom 4 800 €, pričom zloženie
modelového portfólia Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Rastovej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný
poplatok (hradí Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr.
zrážková daň 19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD
Sporenia - hradí Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 4% z každého Vkladu Klienta.
Priebežné poplatky sú už zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata
depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov
v portfóliu Klienta (výška priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie
pre investorov fondu). IAD hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V
tabuľkách je znázornená hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných
poplatkov celkom za Dobu sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov
k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj
hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 18 (IAD Sporenie)

Rastová stratégia
Vklad: 4 800 EUR jednorazovo
Vstupný poplatok - 3% z Vkladu
Doba sporenia: 20 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

4 800 €

4 800 €

4 800 €

144 €

144 €

144 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

2 770 €

4 605 €

5 588 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

2 914 €

4 749 €

5 732 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

4 021 €

6 931 €

8 512 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

5 054 €

9 557 €

17 830 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,18%

0,10%

0,08%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

2,66%

2,58%

2,56%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,76%

2,64%

2,61%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 18 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - Rastová stratégia.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia
iba ako modelový príklad a skutočný vývoj
sa môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je jednorazovo vo výške 4 800 €, na Dobu sporenia 20 rokov, pričom zloženie modelového portfólia
Klienta z tohto Vkladu je v zmysle Rastovej stratégie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný poplatok (hradí Klient do
IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr. zrážková daň 19%
v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD Sporenia - hradí Klient
tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 3% z Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú už zahrnuté v
cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu,
iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov v portfóliu Klienta (výška priebežných
poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie pre investorov fondu). IAD hradí
Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V tabuľkách je znázornená hodnota
majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných poplatkov celkom za Dobu sporenia v
eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu
sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby
sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 19 (IAD Sporenie)

PRF Sporenie
Vklad: 20 EUR mesačne
Vstupný poplatok - 3% z Vkladu
Doba sporenia: 40 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

9 600 €

9 600 €

9 600 €

288 €

288 €

288 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

7 576 €

7 647 €

7 766 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

7 864 €

7 935 €

8 054 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

7 730 €

7 802 €

7 938 €

18 853 €

20 156 €

21 581 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,09%

0,09%

0,09%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

1,72%

1,72%

1,72%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

1,77%

1,77%

1,77%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 19 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - PRF Sporenie.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je pravidelne raz mesačne vo výške 20 € počas obdobia 40 rokov t.j. celkom 9 600 €, pričom zloženie
modelového portfólia Klienta z tohto Vkladu je v zmysle investičnej stratégie PRF Sporenie. Poplatky a náklady
tvorí: vstupný poplatok (hradí Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné
poplatky (napr. zrážková daň 19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka
poplatkov IAD Sporenia - hradí Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 3% z každého
Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú už zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu,
odplata depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých
fondov v portfóliu Klienta (výška priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové
informácie pre investorov fondu). IAD hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného
poplatku. V tabuľkách je znázornená hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných
a priebežných poplatkov celkom za Dobu sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky
poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a
vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 20 (IAD Sporenie)
PRF Sporenie
Vklad: 9 600 EUR jednorazovo
Vstupný poplatok - 3% z Vkladu
Doba sporenia: 40 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

9 600 €

9 600 €

9 600 €

288 €

288 €

288 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

20 293 €

20 273 €

21 490 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

20 581 €

20 561 €

21 778 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

20 376 €

20 400 €

21 663 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

35 013 €

38 758 €

42 913 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,04%

0,04%

0,03%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

1,74%

1,74%

1,74%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

1,76%

1,76%

1,75%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 20 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - PRF Sporenie.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia
iba ako modelový príklad a skutočný vývoj
sa môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je jednorazovo vo výške 9 600 €, na Dobu sporenia 40 rokov, pričom zloženie modelového portfólia
Klienta z tohto Vkladu je v zmysle investičnej stratégie PRF Sporenie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný poplatok
(hradí Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr. zrážková
daň 19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD Sporenia hradí Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 3% z Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú
už zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata depozitárovi, poplatok za
výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov v portfóliu Klienta (výška
priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie pre investorov fondu). IAD
hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V tabuľkách je znázornená
hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných poplatkov celkom za Dobu
sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku
za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci
Doby sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 21 (IAD Sporenie)

PRF Sporenie
Vklad: 20 EUR mesačne
Vstupný poplatok - 3% z Vkladu
Doba sporenia: 20 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

4 800 €

4 800 €

4 800 €

144 €

144 €

144 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

1 435 €

1 426 €

1 528 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

1 579 €

1 570 €

1 672 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

2 987 €

2 976 €

3 188 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

6 430 €

6 724 €

7 034 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,24%

0,24%

0,22%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

1,98%

1,98%

1,98%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,14%

2,14%

2,13%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 21 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - PRF Sporenie.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je pravidelne raz mesačne vo výške 20 € počas obdobia 20 rokov t.j. celkom 4 800 €, pričom zloženie
modelového portfólia Klienta z tohto Vkladu je v zmysle investičnej stratégie PRF Sporenie. Poplatky a náklady
tvorí: vstupný poplatok (hradí Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné
poplatky (napr. zrážková daň 19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka
poplatkov IAD Sporenia - hradí Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 3% z každého
Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú už zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu,
odplata depozitárovi, poplatok za výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých
fondov v portfóliu Klienta (výška priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové
informácie pre investorov fondu). IAD hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného
poplatku. V tabuľkách je znázornená hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných
a priebežných poplatkov celkom za Dobu sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky
poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a
vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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Príklad Model 22 (IAD Sporenie)

PRF Sporenie
Vklad: 4 800 EUR jednorazovo
Vstupný poplatok - 3% z Vkladu
Doba sporenia: 20 rokov

Vývoj trhu
negatívny

neutrálny

pozitívny

4 800 €

4 800 €

4 800 €

144 €

144 €

144 €

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí fond)

3 341 €

3 397 €

3 665 €

Poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR

3 485 €

3 541 €

3 809 €

Priemerná hodnota majetku za Dobu sporenia v EUR

6 708 €

6 845 €

7 385 €

Hodnota majetku na konci Doby sporenia v EUR

8 842 €

9 494 €

10 185 €

Vklady celkom za Dobu sporenia v EUR
Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia v EUR (hradí klient)

Vývoj trhu

Poplatky (v % p.a.*)
negatívny

neutrálny

pozitívny

Vstupné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí klient)

0,11%

0,10%

0,10%

Priebežné poplatky celkom za Dobu sporenia (hradí fond)

2,04%

2,04%

2,04%

Poplatky celkom za Dobu sporenia

2,11%

2,11%

2,10%

* poplatky v percentách ročne z priemernej hodnoty majetku za Dobu sporenia
Graf zobrazuje možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci Doby sporenia
Model 22 znázorňuje príklad simulácie
poplatkov a nákladov účtovaných IAD
a tretími stranami modelového portfólia
Klienta IAD Sporenie - PRF Sporenie.
Upozornenie pre Klienta: Možné scenáre
vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a
poplatkov na konci Doby sporenia slúžia iba
ako modelový príklad a skutočný vývoj sa
môže líšiť od uvedených možných
scenárov.

Vklad Klienta je jednorazovo vo výške 4 800 €, na Dobu sporenia 20 rokov, pričom zloženie modelového portfólia
Klienta z tohto Vkladu je v zmysle investičnej stratégie PRF Sporenie. Poplatky a náklady tvorí: vstupný poplatok
(hradí Klient do IAD), priebežné poplatky (hradí fond tretím stranám a IAD), prípadné iné poplatky (napr. zrážková
daň 19% v prípade predaja podielových listov fondov, iné poplatky podľa Sadzobníka poplatkov IAD Sporenia hradí Klient tretím stranám alebo IAD). Vstupný poplatok je vo výške 3% z Vkladu Klienta. Priebežné poplatky sú
už zahrnuté v cene podielového listu fondu (napr. odplata za správu fondu, odplata depozitárovi, poplatok za
výkonnosť fondu, iné náklady fondu) a ich výška závisí od % zloženia jednotlivých fondov v portfóliu Klienta (výška
priebežných poplatkov pre jednotlivý fond je uvedená v dokumente Kľúčové informácie pre investorov fondu). IAD
hradí Sprostredkovateľovi provízie z investícií Klienta vo výške Vstupného poplatku. V tabuľkách je znázornená
hodnota majetku celkom za Dobu sporenia v eurách, výška vstupných a priebežných poplatkov celkom za Dobu
sporenia v eurách a v percentách za rok (% je vypočítané z výšky poplatkov k priemernej výške hodnoty majetku
za Dobu sporenia) a graf zobrazujúci možné scenáre vývoja trhu a vývoj hodnoty majetku a poplatkov na konci
Doby sporenia.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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10. Informácia o konflikte záujmov
IAD je povinná predchádzať konfliktom záujmov medzi IAD a Klientmi, ktorým poskytuje investičné služby a
medzi Klientmi navzájom. IAD má zavedené postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi
príslušnými osobami vykonávajúcimi činnosti, ktoré predstavujú riziko konfliktu záujmov. IAD má zavedené
organizačné opatrenia na minimalizáciu súbežnej alebo postupnej účasti jednej príslušnej osoby na viacerých
činnostiach súvisiacich s poskytovaním investičných služieb Klientom a výkonom investičných činností a to
oddeleným výkonom činností súvisiacich s riadením investícií, administráciou, distribúciou a propagáciou
poskytovaných investičných služieb a opatrenia na zamedzenie resp. obmedzenie možnosti iných osôb
neprimerane ovplyvňovať spôsob, akým príslušná osoba poskytuje investičné služby, alebo vykonáva
investičné činnosti, oddeleným výkonom nakladania s majetkom Klientov a s majetkom, ktorý spravuje IAD
v podielových fondoch. Na základe žiadosti Klienta IAD poskytne ďalšie podrobné informácie o politike IAD
v oblasti konfliktu záujmov Klientovi na trvanlivom médiu.

11. Reklamácie a sťažnosti
Klient je oprávnený podávať reklamácie na úkony a služby poskytované IAD, ktoré súvisia s poskytovaním
služieb IAD a sťažnosti na činnosť a úkony IAD, ktoré súvisia s poskytovaním služieb IAD. Vzájomné práva a
povinnosti IAD a Klienta pri riešení reklamácií a sťažností upravuje Reklamačný poriadok a Poriadok o postupe
pri vybavovaní sťažností, ktoré sú k dispozícii v sídle IAD a na www.iad.sk.
Možnosti mimosúdneho riešenia sporov
Ak Klient, ktorý je finančný spotrebiteľ, nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo sťažnosti
zo strany IAD, môže podať Národnej banke Slovenska sťažnosť v písomnej forme na adresu: Národná banka
Slovenska, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava alebo
elektronicky prostredníctvom formulára na webovom sídle NBS https://www.nbs.sk/sk/spotrebitel.
V prípade záujmu Klienta o mimosúdne riešenie sporu s IAD sa Klient môže pokúsiť riešiť spor s IAD
mediáciou pomocou mediátora zapísaného v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky zverejnenom na jeho webovom sídle https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nasesluzby/Civilne-pravo/Mediatori/Uvod.aspx. Mediáciu upravuje Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalšou z možností mimosúdneho riešenia sporu v prípade, ak Klient, ktorý je finančný spotrebiteľ, nie je
spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo sťažnosti zo strany IAD alebo sa domnieva, že IAD
porušila jeho práva ako finančného spotrebiteľa alebo IAD Klientovi včas nedoručila oznámenie o spôsobe
vybavenia jeho reklamácie alebo sťažnosti, je právo Klienta podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Informácie
o alternatívnom riešení sporov a subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú zapísané v Zozname
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, sú
zverejnené na webovom sídle https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-1. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského
sporu použiť aj on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html.

V Bratislave, dňa 2.11.2020.

bezplatná infolinka: 0800 601 601

e-mail: info@iad.sk
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