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SADZOBNÍK POPLATKOV PRE IAD SPORENIE 

 
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Tento Sadzobník poplatkov pre IAD Sporenie je vypracovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, 
správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, Slovenská republika, IČO: 17 330 254, 
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 182/B (ďalej „IAD“) a 
určuje časť obsahu Zmluvy pre IAD Sporenie uzavretej alebo uzavieranej medzi IAD ako správcovskou 
spoločnosťou a obhospodarovateľom na strane jednej a Klientom ako klientom na strane druhej podľa § 43 
Zákona o cenných papieroch, ktorou sa počas Doby sporenia IAD zaväzuje poskytovať Klientovi IAD Sporenie 
podľa Investičnej stratégie a v rámci a v rozsahu oprávnení jej udelených Klientom v Zmluve pre IAD 
Sporenie a Klient sa zaväzuje investovať peňažné prostriedky do Portfólia prostredníctvom IAD Sporenia 
zaplatením Vkladu vo výške Cieľovej sumy a platiť IAD Poplatky a ďalšie platby dohodnuté podľa Zmluvy pre 
IAD Sporenie. 

2. Pokiaľ z tohto Sadzobníka poplatkov pre IAD Sporenie nevyplýva inak, tak 
2.1. pojem s veľkým začiatočným písmenom použitý na vyjadrenie textu v Sadzobníku poplatkov pre IAD 

Sporenie, ktorý v ňom nie je vymedzený, má význam vymedzený v Obchodných podmienkach pre IAD 
Sporenie, 

2.2. odchylné dojednania v Zmluve pre IAD Sporenie majú prednosť pred znením tohto Sadzobníka 
poplatkov pre IAD Sporenie. 

 
II. PREDMET SADZOBNÍKA POPLATKOV PRE IAD SPORENIE 

1. V tomto Sadzobníku poplatkov pre IAD Sporenie IAD stanovuje a určuje 
1.1. výšku a splatnosť Poplatkov, ktoré je Klient povinný platiť IAD ako odplatu za poskytovanie IAD 

Sporenia a za jednotlivé činnosti, ktoré je IAD povinná pre Klienta obstarávať pri poskytovaní IAD 
Sporenia v rámci a v rozsahu Zmluvy pre IAD Sporenie, 

1.2. niektoré ďalšie Poplatky a podmienky súvisiace s poskytovaním IAD Sporenia. 
 

III. VSTUPNÝ POPLATOK 
1. Klient je povinný zaplatiť IAD Vstupný poplatok vo výške, ktorá sa určuje 

1.1. ako súčin celej sumy Vkladu (Jednorazového vkladu alebo úhrnu všetkých Pravidelných vkladov), ktorý 
sa Klient zaviazal zaplatiť IAD v Zmluve pre IAD Sporenie, a sadzby Vstupného poplatku a 

1.2. pri Mimoriadnom vklade ako súčin sumy Mimoriadneho vkladu zaplateného Klientom a sadzby 
Vstupného poplatku. 

2. Ak tento Sadzobník poplatkov pre IAD Sporenie neurčuje inak, tak sadzba Vstupného poplatku je štyri 
percentá (4 %). 

3. Sadzba Vstupného poplatku je tri percentá (3 %), ak sa Klient v Zmluve pre IAD Sporenie zaviazal 
3.1. zaplatiť Vklad vo forme Jednorazového vkladu alebo 
3.2. zaplatiť Vklad vo forme Pravidelných vkladov a súčasne Vstupný poplatok platiť ako Predplatený 

Vstupný poplatok alebo Predplatený prioritný Vstupný poplatok. 
4. Sadzba Vstupného poplatku pre Investičnú stratégiu IAD Sporenia PRF Sporenie je vždy tri percentá (3%) 

bez ohľadu na formu Vkladu. 
5. Pri Mimoriadnom vklade sa výška Vstupného poplatku určuje podľa rovnakej sadzby Vstupného poplatku, aká 

sa uplatnila na určenie výšky Vstupného poplatku z Vkladu (Jednorazového vkladu alebo úhrnu všetkých 
Pravidelných vkladov). 

6. IAD môže v odôvodnených prípadoch na základe vlastného rozhodnutia alebo po dohode s Klientom určiť 
nižšiu výšku Vstupného poplatku, ako je výška Vstupného poplatku určená podľa článku III. bod 1. až 5. 
Sadzobníka poplatkov pre IAD Sporenie, a vtedy je Klient povinný zaplatiť IAD Vstupný poplatok v takto 
určenej výške. 

7. Ak tento Sadzobník poplatkov pre IAD Sporenie neurčuje inak, tak Vstupný poplatok je splatný 
7.1. pri zaplatení Vkladu (Jednorazového vkladu, Pravidelného vkladu alebo Mimoriadneho vkladu) alebo 
7.2. pri splatnosti Vkladu (Jednorazového vkladu alebo Pravidelného vkladu), 
a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr. 
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IV. ĎALŠIE POPLATKY 

1. V súvislosti s poskytovaním IAD Sporenia je Klient povinný platiť IAD: 
1.1. Poplatok za poskytnutie výpisu z Investičného účtu Klienta nad rámec Pravidelného výpisu vo výške 

4,00 € (štyri eurá), 
1.2. Poplatok za zmenu Investičnej stratégie vykonanú na základe pokynu Klienta podľa článku VIII. bod 1. 

Obchodných podmienok pre IAD Sporenie vo výške 100,00 € (sto eur), 
2. Poplatky podľa článku IV. bod 1. Sadzobníku poplatkov pre IAD Sporenie 

2.1. sú splatné vopred pred poskytnutím činností a úkonov IAD, za ktoré sa platia, 
2.2. je Klient povinný platiť na bankový účet IAD vedený v banke Československá obchodná banka, a.s. s 

číslom účtu vo formáte IBAN: SK 96 7500 0000 0002 5501 6653 a platbu na Poplatok je povinný 
identifikovať variabilným symbolom, ktorým je rodné číslo Klienta – fyzickej osoby alebo IČO Klienta – 
právnickej osoby a špecifickým symbolom, ktorým je číslo Klientovej Zmluvy pre IAD Sporenie. 

 
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. IAD je oprávnená tento Sadzobník poplatkov pre IAD Sporenie v nadväznosti na relevantné legislatívne zmeny 
a svoju obchodnú politiku kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť novým Sadzobníkom poplatkov pre IAD Sporenie. 
Každú zmenu tohto Sadzobníka poplatkov pre IAD Sporenie alebo jeho nahradenie novým Sadzobníkom 
poplatkov pre IAD Sporenie IAD oznámi Klientovi zverejnením aktuálneho znenia Sadzobníka poplatkov pre 
IAD Sporenie alebo znenia nového Sadzobníka poplatkov pre IAD Sporenie v sídle IAD, a tiež na Webovom 
sídle IAD najneskôr v deň jeho účinnosti. 

2. Tento Sadzobník poplatkov pre IAD Sporenie nadobúda účinnosť dňa 1.8.2019. 
 
 

V Bratislave, dňa 29.7.2019 
 
 
 

IAD Investments, správ. spol., a.s. 
Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva Peter Lukáč, MBA, člen predstavenstva 
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