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Vyhlásenie podmienok a výšky  aktuálne platnej ročnej percentuálnej sadzby zaisteného výsledku sporenia 
produktu účelového sporenia „PROFIT“ 
 
a. Investorovi sporiacemu formou produktu „PROFIT“ sa správcovská spoločnosť zaväzuje, za podmienky 

splnenia všetkých podmienok stanovených pre tento druh účelového sporenia, výsledok sporenia zaistiť 
vo výške ročnej percentuálnej sadzby aktuálne platnej ku dňu uzavretia Zmluvy o účelovom sporení 
a Zmluvy o úschove. 

b. Zaisteným výsledkom sporenia sa rozumie zhodnotenie čistých vkladov investora vo výške ročnej 
percentuálnej sadzby aktuálne platnej ku dňu uzavretia Zmluvy o účelovom sporení, pričom pod čistým 
vkladom investora sa rozumie úhrn poskytnutých vkladov počas povinnej doby sporenia ponížený o 
vstupné a iné stanovené poplatky.  

c. Výsledok zaisteného sporenia sa vypočíta podľa vzorca:    
 
 

 
 

Kde: 
P – počet príspevkov na sporenie zaplatených počas doby sporenia 
Sadzba ‐ aktuálne platná ročná percentuálna sadzba 
Počet dní – počet dní od spracovania mesačného príspevku na sporenie do konca sporenia 
Koniec sporenia – obdobie od spracovania prvého mesačného príspevku na sporenie do uplynutia počtu 
kalendárnych dní 1.825 dní (5 rokov x 365 dní) 

d. Spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 17 330 254, 
zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 182/B vyhlasuje 
v zmysle Obchodných podmienok produktov účelového sporenia „PROFIT“ a „TOP LIFE“ článku C bodu 11 
hodnotu aktuálnej platnej ročnej percentuálnej sadzby pre zaistené sporenie formou produktu „PROFIT“ 
platnú od 1.6.2011 vo výške  2,8 %. Táto vyhlásená ročná percentuálna sadzba je platná do dátumu, kým 
nebude správcovskou spoločnosťou IAD Investments vyhlásená nová ročná percentuálna sadzba pre 
zaistený výsledok sporenia formou produktu účelového sporenia „PROFIT“. 

a. Zaistenie výsledku sporenia je naviazané na splnenie podmienok spojených s produktom účelového 
sporenia „PROFIT“ uvedených v Obchodných podmienok produktov účelového sporenia „PROFIT“ a „TOP 
LIFE“. Nárok na zaistenie výsledku sporenia produktu účelového sporenia „PROFIT“ zaniká: 

1. Ak dôjde k zániku Zmluvy viažucej sa na sporenie vo forme „PROFIT“ pred uplynutím doby 
zmluvnej viazanosti, zaniká zánikom Zmluvy aj záväzok správcovskej spoločnosti zabezpečiť 
investorovi sporiacemu formou produktu „PROFIT“ zaistenie výsledku sporenia podľa Článku C 
body 10 a 11 Obchodných podmienok produktov účelového sporenia „PROFIT“ a „TOP LIFE“. 

2. Ak dôjde v prípade účelového sporenia formou „PROFIT“ k prevodu alebo prechodu práva zo 
Zmluvy z investora na tretiu osobu, v dôsledku čoho nedôjde k naplneniu povinnosti investora 
sporiť po celú dobu zmluvnej viazanosti, alebo nastane iná právna skutočnosť, v dôsledku ktorej 
nedôjde k naplneniu povinnosti investora sporiť po celú dobu zmluvnej viazanosti, zaniká v 
dôsledku niektorej z uvedených skutočností záväzok správcovskej spoločnosti zabezpečiť 
investorovi sporiacemu formou produktu „PROFIT“ zaistenie výsledku sporenia podľa Článku C 
bodov 10 a 11 Obchodných podmienok produktov účelového sporenia „PROFIT“ a „TOP LIFE“. 

3. Opakované omeškanie investora sporiaceho formou produktu „PROFIT“ s platbami príspevku na 
účelové sporenie môže mať za následok stratu nároku na zaistenie sporenia. 

Ďalšie podmienky spojené s produktom účelového sporenia PROFIT:  
a. Investovanie do podielového fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou formou produktu 

účelového sporenia „PROFIT“ je možné len v prípade, ak investor uzavrel so správcovskou spoločnosťou 
zmluvu o úschove a podielové listy vydané správcovskou spoločnosťou formou niektorého z predmetných 
produktov sporenia má investor uložené v úschove v správcovskej spoločnosti. 

b. Inak uskutočnená platba na účelové sporenie ako platba riadne označená rodným číslom investora ako 
variabilným symbolom a špecifickým symbolom platby pre predmetný druh sporenia, nemá účinky platby 
na predmetné účelové sporenie „PROFIT“ kým nedôjde k náprave v podobe dodatočnej identifikácie 
pôvodne poukázanej platby. 



 

IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava                                                                                             
Bezplatná linka: 0800 601 601, Telefón: 02 / 33 52 69 39, info@iad.sk 

2 

 

c. Každý investor je povinný zaplatiť každú sumu stanoveného mesačného príspevku na účelové sporenie do 
25‐teho dňa kalendárneho mesiaca za ktorý je príspevok splatný. Prvý príspevok je splatný za kalendárny 
mesiac, v ktorom bola Zmluva o účelovom sporení uzavretá, s výnimkou prípadu, ak bola Zmluva o 
účelovom sporení uzatvorená v 25‐ty alebo neskorší deň príslušného kalendárneho mesiaca. V takomto 
prípade je prvý príspevok splatný za nasledujúci kalendárny mesiac. Riadnym zaplatením prvého 
mesačného príspevku investorom začne plynúť určená doba zmluvnej viazanosti. 

d. Minimálna výška mesačného príspevku na účelové sporenie je 20 EUR (slovom dvadsať eur). Maximálna 
výška mesačného príspevku na účelové sporenie je suma vo výške 5.000,‐ EUR (päťtisíc eur). 

e. V prípade omeškania investora so zaplatením prvého mesačného príspevku po dobu dlhšiu ako 60 
kalendárnych dní v zmysle Obchodných podmienok produktov účelového sporenia „PROFIT“ a „TOP LIFE“ 
článku C bodov 4 a 5, alebo v prípade opakovaného porušenia povinnosti investora uhradiť stanovený 
mesačný príspevok včas a riadne podľa článku C bodov 4 a 5, alebo v prípade porušenia povinnosti 
investora vykonať včas a riadne úhradu v dodatočnom termíne splatnosti udeleného investorovi zo strany 
správcovskej spoločnosti, alebo v prípade porušenia inej povinnosti investorom bez vykonanej nápravy v 
dodatočnej primeranej lehote investorovi za týmto účelom udelenej správcovskou spoločnosťou, môže 
správcovská spoločnosť odstúpiť od Zmluvy. Zmluva zaniká doručením písomného odstúpenia od Zmluvy 
investorovi na adresu uvedenú v Zmluve.  

f. V prípade omeškania investora s riadnym a včasným platením mesačného vkladu podľa Článku C bodov 4 
a 5 Obchodných podmienok produktov účelového sporenia „PROFIT“ a „TOP LIFE“  si správcovská 
spoločnosť účtuje poplatok vo výške určenej v Cenníku správcovskej spoločnosti. 

g. Investovanie do podielového fondu formou účelového sporenia „PROFIT“ je spojené so vstupnými 
a výstupnými poplatkami stanovenými správcovskou spoločnosťou v zmysle všeobecne ‐ záväzných 
právnych predpisov. V prípade, ak vznikne investorovi povinnosť uhradiť akýkoľvek poplatok súvisiaci s 
produktmi účelového sporenia, je správcovská spoločnosť oprávnená dať pokyn na vyplatenie 
podielových listov z konta podielnika na úhradu takéhoto poplatku a to v mene investora a v prospech 
správcovskej spoločnosti. 

h. Hodnota investície do podielových fondov môže rásť alebo klesať v závislosti od situácie na finančných 
trhoch. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatúty, predajné prospekty a zjednodušené 
predajné prospekty sú k dispozícii na všetkých predajných miestach a v sídle spoločnosti IAD Investments, 
správ. spol., a.s.. V súlade so schválenými štatútmi môže podiel cenných papierov alebo nástrojov 
peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť 
35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty. 

i. Podrobnejšie podmienky získania zaisteného výsledku sporenia pre produkt „PROFIT„ sú uvedené 
v Zmluve o účelovom sporení a zmluve o úschove viažucej sa k produktu PROFIT a v Obchodných 
podmienok produktov účelového sporenia „PROFIT“ a „TOP LIFE“ . 

 
 

 

V Bratislave, dňa 31.5.2011 

 

 

 

 

                                                 

______________________                   ________________________ 

            Ing. Pavel Smetana                                          Ing. Vladimír Bencz 

  predseda predstavenstva                         člen predstavenstva 

 

 


