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1. UVODNE DOLOČBE 

1.1 Drožba IAD Naložbe, správ. spol., a.s. sedež Malý trh 2 / A, 811 08 Bratislava, matična 
številka 17 330 254, vpisan v trgovski register okrožnega sodišča Bratislava I, oddelek Sa, 
spis št. 182 / B („družba za upravljanje“) izda ta pritožbeni postopek.  

1.2 Upravni odbor družbe za upravljanje je potrdil ta pravilnik o postopku pritožbe. 

1.3  Reklamacijski postopek upravljanje, prejem, registracija in ravnanje: 

•  vlagateljeve pritožbe glede pravilnosti in kakovosti storitev, ki jih vlagatelju družbe za 
upravljanje pri izvajanju dejavnosti družbe za upravljanje v skladu z zakonom 203/2011 
Coll. o kolektivnih naložbah s spremembami (v nadaljnjem besedilu "zakon o kolektivnih 
naložbah") 
 
• pritožbe stranke glede pravilnosti in kakovosti storitev, ki jih stranki za upravljanje 
zagotavlja stranka pri izvajanju dejavnosti družbe za upravljanje v skladu s 27. odstavkom 
27. člena. 3 a ods. 6 písm. d) spremenjenega zakona o kolektivnih naložbah (storitve 
upravljanja portfelja, investicijske svetovalne storitve ter sprejem in prenos naročil strank v 
zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti) 
 
• pritožbe drugih oseb (razen vlagateljev), ki jim družba za upravljanje zagotavlja storitve v 
zvezi z vodenjem ločenih evidenc potrdila o nematerializiranih enotah v skladu s 10. 
členom Zakona o kolektivnih naložbah, kakor je bil spremenjen in v skladu z knjigovodske 
enote, ki sta jih izdala družba za upravljanje in depozitar Československá obchodná 
banka (v nadaljnjem besedilu "druge osebe"). 
 

1.4 V primeru pritožbe naročnika vezanega zastopnika stranke načela v zvezi s postopkom 
vložitve, prejemanja, snemanja, ravnanja in nadzora ravnanja s pritožbami strank ali 
potencialnih strank povezanih zastopnikov ureja postopek pritožbe vezane stranke. 

1.5 Pritožba je pritožba vlagatelja ali stranke ali druge osebe, ki ji je namenjena  

• uveljavljati svoje pravice in interese, zaščitene z zakonom, ker so bile kršene ali 
ogrožene zaradi dejavnosti ali nedelovanja družbe za upravljanje; 
 
• opozarja na posebne pomanjkljivosti, zlasti v nasprotju z zakonskimi predpisi, osnovnimi 
dokumenti vzajemnih skladov, pogodb ali internimi predpisi družbe za upravljanje, katerih 
odprava zahteva posredovanje družbe za upravljanje. 
 
• Vložitev, pri kateri vlagatelj ali stranka ali druga oseba zahteva odškodnino zaradi 
nepravilno opravljenih storitev, ni pritožba, ampak pritožba in jo ureja pritožbeni kodeks 
družbe za upravljanje. 
 

1.6 Pritožnik je vlagatelj ali stranka ali druga oseba, ki vloži pritožbo. 

2. REKLA PODAJA PRITOŽBE 

2.1 Pritožba se vloži pri družbi za upravljanje. ustno ali pisno. 

2.2 Pritožbe se lahko pošljejo tudi v elektronski obliki preko elektronske pošte, ki je poslana 
na e-poštni naslov družbe za upravljanje družbe: podnety@iad.sk ali prek obrazca, 
objavljenega na spletnem mestu družbe za upravljanje na naslovu 
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https://www.iad.sk/contacts / predlogi. Družba za upravljanje evidentira pritožnikovo ustno 
pritožbo, ki je ni mogoče rešiti takoj po vložitvi, ki jo mora pritožniku predložiti v branje in v 
podpis. 

2.3 Pritožba ali zapisnik o ustni prošnji vsebuje zlasti: 

• Identifikacijski podatki prosilca: ime, priimek, osebna identifikacijska številka in 
naslov prebivališča ali naslova. ime ali firma, ID podjetja in sedež, če se pritožba 
nanaša na pravno osebo 

• predmet reklamacije 

• opis (opis), kot trdi pritožnik 

•  datum 

•  podpis vlagatelja. 
 

2.4 Če vložena pritožba nima potrebnih podrobnosti, družba za upravljanje pozove pritožnika, 
da pritožbo dopolni. 

3. PREJEM PRITOŽBE  

3.1 Družba za upravljanje je dolžna sprejeti vse vložene pritožbe. Sprejete pritožbe, za katere 
družba za upravljanje ni pristojna za obravnavanje ali preiskovanje družbe za upravljanje, 
zadevo predložijo organu, pristojnemu za njeno obravnavo ali preiskavo, in hkrati o tem 
obvestijo pritožnika. 

4. EVIDENCA PRITOŽB  

4.1 Družba za upravljanje mora zagotoviti vodenje evidence pritožb. Register vsebuje 
naslednje podatke:  

•  datum prejema pritožbe 

•  identifikacijski podatki osebe ki reklamira: ime, identifikacijsko številko in naslov ali 
naziv poslovnega subjekta, matično številko in naslov, če se reklamacija tiče pravne 
osebe 

• Način prejetja reklamacije 

•  predmet pritožbe in dokumente, ki se nanašajo nanj  

•  kdaj in komu se pritožba dodeljena ali posredovane za preiskavo 

•  izid preiskave 

•  ukrepi in roki za njihovo izpolnitev 

•  datum odpošiljanja obvestila tožniku stranke o izidu preiskave, če se takšno 
obvestilo pošlje.  

 

5. OBRAVNAVANJE PRITOŽB  

5.1 Pritožbo sprejme uslužbenec oddelka za stranke in preiskuje ustreznega zaposlenega, ki 
mu je preiskava pritožbe dodeljena in prenesena, odvisno od predmeta reklamacije. 

5.2 Pritožbe ne sme obravnavati ali preiskovati oseba, zoper katero je pritožba naslovljena, ali 
v zvezi s katero je bila vložena pritožba, niti oseba, ki poroča tej osebi. 

 

 

6. PREISKOVANJE PRITOŽB  
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6.1 Preiskava pritožbe je dejavnost, pri kateri družba za upravljanje ugotovi dejansko stanje 
primera in njegovo skladnost ali je v nasprotju s splošnim pravom, enotnimi listinami, 
pogodbami ali drugimi internimi predpisi družbe za upravljanje in osebo, odgovorno za 
ugotovljene pomanjkljivosti, vzroki in njihove škodljive posledice. 

6.2 Preiskava pritožb temelji na njeni vsebini, ne glede na to, kdo jih je vložil. 

6.3 Družba za upravljanje mora znotraj notranje organizacijske strukture zagotoviti 
ekonomično in učinkovito preiskavo ter obravnavo pritožbe. 

7. ROKI ZA OBRAVNAVO PRITOŽB 

7.1 Družba za upravljanje je dolžna preučiti in obdelati pritožbo najpozneje v 30 dneh od 
dneva vložitve pritožbe. V primerih, ki zahtevajo preiskavo in obdelavo, je družba za 
upravljanje dolžna preučiti in obdelati pritožbo najpozneje v 60 dneh od datuma prejema 
pritožbe. 

7.2  Pisna pritožba je vložena na dan, ko jo je družba za upravljanje prijavila. Šteje se, da je 
ustna pritožba prispela na dan evidence, ki vsebuje vse zahteve iz točke 2.3 tega 
pravilnika. 

8. OBVESTILA O OBRAVNAVI PRITOŽB 

8.1 Družba za upravljanje pisno obvesti pritožnika o izidu preiskave in navede, ali je pritožba 
utemeljena ali neutemeljena. Kadar je družba za upravljanje ugotovila utemeljenost 
pritožbe, v obvestilu navede tudi sprejete ukrepe in obdobje, v katerem bodo odpravljene 
ugotovljene pomanjkljivosti ali ugotovljene pomanjkljivosti. ukrepi, sprejeti za odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti. 

8.2 Šteje se, da je utemeljena pritožba rešena, če so bili sprejeti ukrepi za odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti in vzrokov za nastanek. 

9. PONOVNA PREUČITEV 

9.1 Z zahtevo za ponovno preiskavo in poravnavo pritožbe lahko pritožnik od družbe za 
upravljanje zahteva, če prvotna pritožba ni odpravila vseh pomanjkljivosti in sprejme 
zadostne ukrepe za preprečitev prihodnjih pomanjkljivosti. 

9.2 Družba za upravljanje mora znotraj notranje organizacijske strukture družbe za 
upravljanje zagotoviti, da se o zahtevi za ponovno obravnavo in reševanje pritožbe odloči 
uslužbenec družbe za upravljanje, ki je nadrejen zaposlenemu, ki je preiskal prvotno 
pritožbo. 

10. STROŠKI  

10.1 Sroški ki so povezani z reklamacijo krije družba za upravljanje 

11. KONČNE DOLOČBE 

11.1 Funkcija sprejemanja reklamacije in pritožbe, ki je odgovorna za preiskovanje reklamacij 
in pritožb v družbi za upravljanje, je: Jana Murková, IAD Investments, poročila. spol., a.s., 
Malý trh 2 / A, 811 08 Bratislava, tel. 0800 601 601, +421 2 335 269 53, e-mail: 
murkova@iad.sk. 
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11.2 Nadzor nad trgom vrednostnih papirjev (področje kolektivnega investiranja) vrši Narodna 
banke Slovaške, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 

11.3 Možnosti zunajsodnega reševanja sporov 

11.4 Če vlagatelj ali stranka ali druga oseba, ki je finančni potrošnik, ni zadovoljna z načinom 
obravnave pritožbe ali pritožbe s strani družbe za upravljanje, lahko vloži pisno pritožbo 
pri Narodni banki Slovaške v pisni obliki: Národná banka Slovenska, Oddelek za finančno 
zaščito potrošniki, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava ali v elektronski obliki preko 
obrazca na spletni strani NBS https://www.nbs.sk/sk/spotrebitel. 

11.5 Če je vlagatelj ali stranka ali druga oseba zainteresirana za zunajsodno reševanje spora z 
družbo za upravljanje, lahko poskus spora z družbo za upravljanje reši s posredovanjem s 
pomočjo mediatorja, ki je vpisan na seznam mediatorjev, ki ga vodi Ministrstvo za 
pravosodje Slovaške republike, objavljeno na njegovem spletnem mestu: https: // www 
.justice.gov.sk / / Naše storitve / civilnega prava / Mediatori / Uvod.aspx. Mediacija ureja 
zakon št. 420/2004 Coll. o mediaciji in o spremembah nekaterih aktov s spremembami. 

11.6 Druga možnost izvensodnega reševanja sporov, če vlagatelj ali stranka ali druga oseba, 
ki je finančni potrošnik, ni zadovoljen z načinom obravnave pritožbe s strani družbe za 
upravljanje ali meni, da je družba za upravljanje kršila svoje pravice kot finančni potrošnik 
ali družba za upravljanje vlagatelju ali stranki ali drugi osebi ni pravočasno posredovala 
obvestila o načinu reševanja svoje pritožbe ali pritožbe, je vlagatelj ali stranka ali druga 
oseba upravičena vložiti alternativno vprašanje reševanja sporov o alternativnem 
reševanju sporov in o spremembah nekaterih aktov s spremembami. Podatki o osebah 
ADR in ADR, vpisanih v Seznam ADR, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarstvo Slovaške 
republike, je objavljen na spletni strani https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-
spotrebitella/alternativne- rešitev -spotrebitelskych ločljivosti -1. Vlagatelj ali stranka ali 
druga oseba lahko uporabi tudi spletno platformo za alternativno reševanje sporov, ki je 
na voljo na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html, da predloži predlog 
za alternativno rešitev spora o potrošnikih. 

11.7 Uprava družbe za upravljanje lahko spremeni ta pravilnik o postopku pritožbe. 

11.8 Družba za upravljanje da na voljo ta pravilnik o postopku pritožbe in njegovo besedilo po 
vsaki posodobitvi na sedežu družbe za upravljanje in na spletni strani družbe za 
upravljanje na www.iad.sk. 

11.9 Postopek za obravnavanje pritožb je nedoločen. 

11.10 Pritožbeni postopek, odobren 19.8.2019 z učinkom od 1.9.2019. 

   

      Ing. Vladimír Bencz            Mgr. Vladimír Bolek 
   predsednik uprave          član uprave      
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