
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REKLAMACIJSKI POSTOPEK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAD Investments, správ. spol., a.s. 
01.09.2019 



IAD Investments, správ. spol., a.s.  2 

VSEBINA 
 
 

1. UVODNE DOLOČBE ................................................................................................ 3 

2. REKLAMACIJA ........................................................................................................ 3 

3. NAČELA ZA SPREJETJE PRITOŽB ........................................................................ 4 

4. EVIDENTIRANJE PRITOŽB ..................................................................................... 4 

5. ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA ................................................................................ 4 

6. ROK ZA IZVEDBO REKLAMACIJE ......................................................................... 4 

7. STROŠKI .................................................................................................................. 5 

8. KONČNE DOLOČBE ................................................................................................ 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IAD Investments, správ. spol., a.s.  3 

 UVODNE DOLOČBE  

 Družba IAD Investments, družba za upravljanje d.d., s sedežem Malý trh 2/A, 811 08 
Bratislava, ID 17330254, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča Bratislava I, 
oddelek Sa, datoteka No. 182/B (dalje samo "družba za upravljanje"), ki je izdajateljica 
tega reklamacijskega postopka.  

 Uprava družba za upravljanje je odobrila ta reklamacijski postopek (dalje samo “ 
reklamacijski postopek ”). 

 Reklamacijski postopek ureja pravna razmerja med: upravljanje, prejem, registracija in 
ravnanje: 

• Reklamacija investitorja ki se tikajo točnosti in kakovosti storitev, ki jih družba za 
upravljanje ponuja investitorju pri izvajanju družbe za upravljanje v skladu z Zakonom 
203/2011 zakona o kolektivnih naložbah, in spremebah zakonodaje (v nadaljevanju 
"Zakon o kolektivnih naložbah") 

• Reklamacije klientov ki se tikajo, natančnost in kakovost storitev družbe za 
upravljanje ki jih ponujajo strankam pri izvajanju poslov družbe za upravljanje v 
skladu s § 27 odstavek. 3 in par. 6. točka. d) Zakon o kolektivnih naložbah, kakor tudi 
spremembah zakonodaje (storitve upravljanja premoženja, investicijskega svetovanja 
ter sprejemanja in posredovanja naročil strank v zvezi z enim ali več finančnimi 
instrumenti) 

• Reklamacije ostalih oseb(razen investitorjev), katerim družba za upravljanje, ki 
opravlja storitve v zvezi z vodenjem ločene evidence nematerializiranih enot 
premoženja na podlagi § Zakon 10 o kolektivnih naložbah, kakor tudi spremembah, in 
v skladu Skupna operativna pravila za vodenje posebne evidence o 
nematerializiranih delnic, ki jih družba za upravljanje in depozitarja Československá 
obchodná banka, a.s. izdanih (za druge osebe" ).  

 REKLAMACIJA 

 Reklamacija pomeni zahtevek investitorja ali stranke ali druge osebe (v nadaljnjem 
besedilu "oseba ki reklamira" ali "Pritožnik"): 

• za preverjanje točnosti in kakovosti poslovanja pri izvajanju storitev v smislu točke 1.3 
tega reklamacijskega pravilnika 

• na odpravo netočnosti ali napak kvalitete storitev v smislu točke 1.3 tega 
reklamacijskega pravilnika. 
 

 Za neupravičen se ne šteje za zahtevek: 
 

• oseba, ki jo oseba ki reklamira, reklamira pomanjkljive kakovosti ali točnosti storitev, 
ki ne izhajajo iz pogodbenega razmerja med osebo ki reklamira in družbo za 
upravljanje, ali 

• Katero oseba ki reklamira navaja v reklamaciji, in ne temelj na resnici ali 

• Katera je poslana po roku za oddajo reklamacije.  
 

 Reklamacija mora vsebovati identifikacijske podatke o osebi, ime, priimek, identifikacijsko 
številko in naslov, ali naziv poslovnega subjekta, matično številko in naslov, če se 
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reklamacija tiče pravne osebe, predmet pritožbe, oznako, (popis) datum in podpis osebe, 
ki se je pritožila. 

 
 Oseba ki reklamira predloži v pritožbi vse dokumente, ki se nanašajo na reklamirana 

dejanja družbe za upravljanje.   

 NAČELA ZA SPREJETJE PRITOŽB  

 Pritožbe se družbe za upravljanje predložijo ustno ali pisno. Pritožbe se lahko vložijo tudi 
v elektronski obliki preko elektronske pošte, ki je poslana na elektronski naslov družbe za 
upravljanje: podnety@iad.sk, ali prek obrazca, objavljenega na spletnem mestu družbe za 
upravljanje z naslovom https://www.iad.sk/kontakty/ predloge. Družba za upravljanje 
evidentira pritožbo vlagatelja ali stranke ali drugo osebo, ki je ni mogoče rešiti takoj po 
njeni vložitvi, ki jo mora prebrati pritožniku v branje in podpis. Družba za upravljanje 
premoženja registrira prejem terjatve. 

 V primeru, da družba za upravljanje ugotovi, da pritožba ne vsebuje zahtevane podatke, 
ali je nejasna, se tožeča stranka pozove osebno, da dopolni oziroma da pojasnila v zvezi 
s predloženimi zahtevki. Oseba ki reklamira mora v predpisanem roku dopolniti pritožbo 
ali družba za upravljanje podati zahtevana pojasnila. Če oseba ki reklamira v 
predpisanem roku ne uspe ali ne predloži zahtevanih pojasnil, se bo zahtevek štel za 
neupravičen.  

 EVIDENTIRANJE PRITOŽB 

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

a) datum prejema pritožbe 
b) identifikacijski podatki osebe ki reklamira: ime, identifikacijsko številko in naslov ali 

naziv poslovnega subjekta, matično številko in naslov, če se reklamacija tiče pravne 
osebe 

c) Način prejetja reklamacije  
d) predmet pritožbe in dokumente, ki se nanašajo nanj  
e) kdaj in komu se pritožba dodeljena ali posredovane za preiskavo  
f) izid preiskave  
g) ukrepi in roki za njihovo izpolnitev 
h) datum odpošiljanja obvestila tožniku stranke o izidu preiskave, če se takšno obvestilo 

pošlje. 
 

 ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA  

 Investitor ali stranka ali druga oseba ima pravico, da vloži zahtevek za vsako dejanje v 
zvezi s storitvami, ki se nudijo njemu in teče rok za odpravo napake ali nepravilnosti 
kakovosti storitev takoj, ko se ugotovi nepravilnost ali nepopolna kakovosti storitev, 
vendar ne kasneje kot v šestih mesecih od datuma začetka izvajanja tega dejanja, 
oziroma od nastanka nepravilnosti ali  kakovosti storitve. Če investitor ali stranka ali druga 
oseba v tem obdobju ne reklamira, mu njegove pravice zahtevati odpravo napake ali 
nepravilnosti kakovosti storitev končajo. 

 

 ROK ZA IZVEDBO REKLAMACIJE  
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 Družba za upravljanje je dolžna obravnavati pritožbo v 30 dneh od dneva, ko je družba za 
upravljanje registrirala pritožbo v primeru nepopolnega zahtevka ali potrebujejo pojasnilo 
o vloženi pritožbi v roku 30 dni po registraciji ali spremembi registracije pritožbe z 
obrazložitvijo pritožbe.  

 Družba za upravljanje ima pravico, da v ustreznih primerih, rešiti pritožbo najkasneje v 60 
dneh po datumu, ko je družba za upravljanje, registrirala pritožbo, v primeru nepopolnega 
zahtevka ali potrebnega pojasnila na vloženo reklamacijo v 30 dneh od registracije ali 
spremembe pritožbe oziroma pojasnila. 

 STROŠKI  

 Stroške povezane z reklamacijo nosi družba za upravljanje. 

 KONČNE DOLOČBE  

 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. 

 Nadzor nad trgom vrednostnih papirjev (področje kolektivnega investiranja) vrši Narodna 
banke Slovaške, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 

 Možnosti zunajsodnega reševanja sporov 

8.3.1 Če vlagatelj ali stranka ali druga oseba, ki je finančni potrošnik, ni zadovoljen 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. 

8.3.2 Če je vlagatelj ali stranka ali druga oseba zainteresirana za izvensodno 
poravnavo spora z družbo za upravljanje, lahko poskuša spor z družbo za 
upravljanje rešiti s posredovanjem prek posrednika, vpisanega na seznam 
posrednikov, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike: 
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. 

8.3.3 Druga možnost za izvensodno reševanje sporov, če vlagatelj ali stranka ali druga 
oseba, ki je finančni potrošnik, ni zadovoljen z načinom obravnavanja pritožb ali 
pritožb 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 

https://www.nbs.sk/sk/spotrebitel
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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.Direktiva je v veljavi za nedoločen as.  

 Uprava družbe za upravljanje je pooblaščena, da lahko spremeni ta pritožbeni postopek.  

 Družba za upravljanje da ta kodeks pritožbenega postopka in njegovo besedilo na voljo 
po vsaki posodobitvi na sedežu družbe za upravljanje in na spletnem mestu družbe za 
upravljanje na www.iad.sk. 

 Pritožbeni postopek velja za nedoločen čas. 

 Pritožbeni postopek, odobren 19.8.2019 z učinkom od 1.9.2019. 

 

   Ing. Vladimír Bencz            Mgr. Vladimír Bolek 
   predsednik uprave          član uprave      
IAD Investments, správ. spol., a.s.             IAD Investments, správ. spol., a.s. 
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