Cenník investičných služieb ATLANTIK FT
1. Podanie pokynu na obchod s investičnými nástrojmi
Podanie pokynu na obchody so všetkými v tomto cenníku uvedenými investičnými nástrojmi je bezplatne.
2. Obstaranie obchodov s investičnými nástrojmi
2a) Obstaranie obchodov s akciami, ETF, ETC, investičnými certifikátmi, warrantmi
Poplatok sa účtuje jednorázovo pri uskutočnení obchodu. Základom na výpočet je celková hodnota skutočne realizovaného
objemu obchodu.
Pokyn cez makléra, písomne
Pokyn elektronicky
Umiestnenie burzy
Poplatok z objemu
Minimálny
Poplatok z objemu
Minimálny
obchodu
poplatok
obchodu
poplatok
Česko
0,30 %
200 CZK
0,25 %
100 CZK
Slovensko
0,30 %
10 EUR
0,25 %
10 EUR
Maďarsko, Poľsko
0,40 %
ekviv. 30 EUR
0,35 %
ekviv. 17 EUR
Západná Európa
0,35 %
ekviv. 30 EUR
0,30 %
ekviv. 15 EUR
Grécko, Slovinsko, Chorvátsko,
0,40 %
ekviv. 30 EUR
0,40 %
ekviv. 20 EUR
Turecko
Severná Amerika
0,35 %
30 USD
0,30 %
20 USD
Ázia
0,50 %
30 USD
0,45 %
20 USD
Ostatné trhy
0,75 %
30 USD
0,70 %
20 USD
K poplatku za obchod sa u obchodov na vybraných trhoch pripočítava daň z finančných transakcií, resp. lokálne dane. Tieto sú
počítané z objemu obchodu a ku dňu vydania tohto cenníku činili: 0,1 % pri nákupe u burzových obchodov v Taliansku, 0,3 % pri
nákupe vo Francúzsku, 0,2 % pri predaji v Grécku, 0,5 % pri nákupe vo Veľkej Británii, 1,0 % pri nákupe írskych akcií
obchodovaných vo Veľkej Británii.
2b) Obstaranie obchodov s dlhopismi a ostatnými dlhovými cennými papiermi
Poplatok sa účtuje jednorázovo pri uskutočnení obchodu. Základom na výpočet je celková hodnota skutočne realizovaného
objemu obchodu.
Druh investičného nástroja
Poplatok z objemu obchodu
Minimálny poplatok
Dlhopisy a ostatné dlhové cenné
0,15 %
ekviv. 2 000 CZK
papiere
2c) Obstaranie obchodov s cennými papiermi kolektívneho investovania
Poplatok sa účtuje jednorazovo pri uskutočnení obchodu. Základom pri sadzbe poplatku je čiastka uvedená na obchodnom
pokyne pre jednotlivý cenný papier. Základom pre výpočet účtovaného poplatku je celková hodnota skutočne realizovaného
objemu obchodu. Pri obchodov v cudzej mene sa čiastka určujúca sadzbu poplatku prepočítava na menu CZK kurzom ČNB z
predošlého obchodného dňa.
NÁKUP FONDOV - JEDNORÁZOVÁ INVESTÍCIA:
Fondy kategórie I.
Fondy kategórie II.
Fondy kategórie III.
0,80 %
2,00 %
4,00 %
V prípade čiastky na pokyne vyšší ako 500 000 CZK (vrátane) je sadzba poplatku znížená o 25 %.
V prípade čiastky na pokyne vyšší ako 2 500 000 CZK (vrátane) je sadzba poplatku znížená o 50 %.
Rozdelenie fondov do kategórií I., II. a III. je dostupné na Internetovej stránke www.atlantik.cz, v sekcii Dokumenty na
stiahnutie.
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NÁKUP FONDOV - PRAVIDELNÁ INVESTÍCIA:
Zvýhodnená sadzba
(podľa doby pravidelného investovania)
Štandardná
Čiastka na pokyne
sadzba
10 rokov (vrátane) až 20 20 rokov (vrátane) a
1 rok až 10 rokov
rokov
viac
Do 2 999,99 CZK
3,80 %
3,60 %
3,30 %
4,00 %
3 000 CZK - 9 999,99 CZK
3,60 %
3,30 %
3,00 %
4,00 %
10 000 CZK - 29 999,99 CZK
3,30 %
3,00 %
2,70 %
4,00 %
30 000 CZK a viac
2,50 %
2,30 %
2,00 %
4,00 %
Zvýhodnená sadzba sa uplatní pri spôsobe platenia poplatkov za obstaranie nákupu „vopred“ alebo „postupne“.
PREDAJ FONDOV: bezplatne
U niektorých fondov môže byť zo strany správcovskej spoločnosti fondu aplikovaný výstupný poplatok za spätný odkúp, jeho
výška je uvedená v štatúte príslušného fondu. Prehľad fondov, pri ktorých je aplikovaný výstupní poplatok, je dostupný na
Internetovej stránke www.atlantik.cz, v sekcii Dokumenty na stiahnutie.
PRESTUP MEDZI FONDMI: Rozdiel medzi poplatkom za obstaranie nákupu cieľového a zdrojového fondu, minimálne 0,8 %
z objemu obchodu.
2d) Obstaranie obchodov s J&T Perpetuitnými certifikáty
Poplatok sa účtuje jednorázovo pri uskutočnení obchodu. Základom na výpočet je celková hodnota skutočne realizovaného
objemu obchodu.
Pokyn cez makléra, písomne
Pokyn elektronicky
Druh investičného nástroja
Poplatok z objemu
Minimálny
Poplatok z objemu
Minimálny
obchodu
poplatok
obchodu
poplatok
J&T Perpetuitné certifikáty
0,20 %
200 CZK
0,20 %
100 CZK
3. Vysporiadanie obchodov s investičnými nástrojmi
Poplatok sa účtuje jednorazovo pri uskutočnení obchodu.
Druh obchodu / investičných nástrojov
Akcie a dlhopisy Česko, Slovensko
Akcie Západná Európa, Severná Amerika
Dlhopisy Západná Európa, Severná Amerika
Primárna, sekundárna emisia Západná Európa, Severná Amerika
Ostatné trhy a investičné nástroje
Cenné papiere otvorených fondov
Repo/reverzné repo, buy-sell/sell-buy

Vysporiadanie
na zberný účet
bezplatne
bezplatne
bezplatne
1 000 CZK
bezplatne
bezplatne
1 000 CZK

Vysporiadanie
na individuálny účet
bezplatne
2 000 CZK
bezplatne
1 000 CZK
4 000 CZK
individuálne
1 000 CZK

V prípade obchodu v zahraničí s vysporiadaním v Česku nebo pri skrátenej dobe vysporiadania oproti štandardné dobe
vysporiadania je účtovaný navyše poplatok 1 000 CZK.
4. Vedenie evidencie investičných nástrojov
Poplatok sa počíta denne a účtuje mesačne. Základom na výpočet poplatku je celková hodnota investičných nástrojov v
evidencii ku koncu dňa. Celková hodnota sa vypočíta z trhovej ceny, pri dlhopisoch a nekótovaných investičných nástrojoch a
podielových listoch sa celková hodnota vypočíta z nominálnej hodnoty. U zahraničných akcií vedených v CDCP (prostredníctvom
účtu CDCP v Clearstreame) sa celková hodnota vypočíta z trhovej ceny alebo defaultnej ceny (pokiaľ je trhová cena nižšia ako
defaultná hodnota, je trhová cena zastúpená touto defaultnou hodnotou). Poplatok pre české cenné papiere sa stanoví
kumulatívne cez jednotlivá pásma na základe sadzieb uvedených u jednotlivých pásem, v závislosti na hodnote a druhu
investičných nástrojov. Použitá konvencia pre výpočet je act/360.
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Umiestnenie burzy
/ Druh investičných nástrojov
Česko / Kótované akcie

Česko / Nekótované akcie a podielové
listy UPF

Česko / Dlhopisy

Na zbernom účte

Na individuálnom účte

0,0600 % p.a. z hodnoty do 10 mil. CZK vrátane;
0,0240 % p.a. z hodnoty nad 10 mil. CZK do 100 mil. CZK vrátane;
0,0120 % p.a. z hodnoty nad 100 mil. CZK do 1 mld. CZK vrátane;
0,0060 % p.a. z hodnoty nad 1 mld. CZK do 2 mld. CZK vrátane;
0,0054 % p.a. z hodnoty nad 2 mld. CZK
0,1200 % p.a. z hodnoty do 10 mil. CZK vrátane;
0,0600 % p.a. z hodnoty nad 10 mil. CZK do 100 mil. CZK vrátane;
0,0360 % p.a. z hodnoty nad 100 mil. CZK do 1 mld. CZK vrátane;
0,0240 % p.a. z hodnoty nad 1 mld. CZK do 2 mld. CZK vrátane;
0,0180 % p.a. z hodnoty nad 2 mld. CZK
0,0060 % p.a. z hodnoty do 10 mil. CZK vrátane;
0,0060 % p.a. z hodnoty nad 10 mil. CZK do 100 mil. CZK vrátane;
0,0048 % p.a. z hodnoty nad 100 mil. CZK do 1 mld. CZK vrátane;
0,0024 % p.a. z hodnoty nad 1 mld. CZK do 2 mld. CZK vrátane;
0,00192 % p.a. z hodnoty nad 2 mld. CZK
0,0366 % p.a.

Česko / Zahraničné akcie vedené v CDCP
(prostredníctvom účtu CDCP
v Clearstreame), pre ktoré CDCP nevedie
evidenciu emisie
Česko / Zahraničné dlhopisy vedené
0,0246 % p.a.
v CDCP (prostredníctvom účtu CDCP
v Clearstreame), pre ktoré CDCP nevedie
evidenciu emisie
Slovensko
0,15 % p.a.
0,15 % p.a.
Poľsko, Maďarsko, Grécko
0,15 % p.a.
0,35 % p.a.
Západná Európa, Severná Amerika, Ázia
0,10 % p.a.
0,15 % p.a.
Ostatné trhy
0,30 % p.a.
0,70 % p.a.
Podielové listy otvorených podielových
bezplatne
individuálně
fondov (všetky trhy)
Defaultná hodnota zahraničných akcií vedených v CDCP (prostredníctvom účtu CDCP v Clearstreame)
USA, Luxembursko, Veľká Británia,
2 EUR
Rakúsko, Nemecko, Slovinsko
6 EUR
Holandsko, Francúzsko
12 EUR
Belgicko

Ročný poplatok za vedenie evidencie investičných nástrojov pri pravidelných investíciách predstavuje 300 CZK, resp. 4 EUR
v prípade pravidelnej investície v rámci Slovenskej republiky. Nárok na tento poplatok vzniká ATLANTIK FT za každý kalendárny
rok, v ktorom došlo aspoň k jednému nákupu cenných papierov kolektívneho investovania v súlade so Zmluvou nebo s pokynom
Klienta v rámci pravidelných investícií. Tento poplatok je ATLANTIK FT oprávnený strhnúť Klientovi z jeho z Klientskeho účtu
najskôr v januári roku nasledujúceho po roku, za ktorý je tento poplatok stanovený.
5. Úvery na nákup investičných nástrojov
Úroky sú počítané z hodnoty úveru sadzbou p.a. s jednotkovým obdobím 360 dní a účtované týždne (v prípade rep
individuálne).
Typ úvěru
Úroková sadzba
Povolený debet (margin) / CZK, EUR, USD, GBP, CHF
9,00 % p.a.
Povolený debet (margin) / ostatné meny
14,00 % p.a.
aktuálny poplatok je dostupný na Internetovej
Menové zaistenie (Cash pooling) / CZK, EUR, USD, GBP, CHF
stránke www.atlantik.cz, v sekcii Dokumenty na
stiahnutie
Repo
individuálne
6. Pôžičky investičných nástrojov
Úroky sú počítané z trhovej hodnoty požičaných investičných nástrojov sadzbou p.a. s jednotkovým obdobím 360 dní
a účtované mesačne.
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Typ investičných nástrojov
Akcie USA (Easy to Borow list)
Ostatné trhy a investičné nástroje

Pôžičková sadzba
8 % p.a.
individuálne

7. Ďalšie služby
Zriaďovanie a výpisy z účtov
Zápis osoby do evidencie osôb CDCP a zmena evidovaných údajov
Zriadenie majetkového účtu vlastníka alebo zákazníka, pridelenie náhradného identifikačného čísla
(NID)
Zmenový / stavový výpis z CDCP
Výpis z nezaradenej evidencie CDCP
Prevody, prechody a transakcie v CDCP
Prijatie investičných nástrojov od iného obchodníka do ATLANTIK FT (účty toho istého majiteľa)
Prevod investičných nástrojov k inému obchodníkovi z ATLANTIK FT (účty toho istého majiteľa)
Prevod / prechod investičných nástrojov bez prevodu peňazí (DFP)
Prevod investičných nástrojov s prevodom peňazí (DVP)
Realokácia zahraničných investičných nástrojov z/do CDCP
Prevody, prechody a transakcie u iných custodianov
Prijatie investičných nástrojov od iného obchodníka do ATLANTIK FT (účty toho istého majiteľa)
Prevod investičných nástrojov k inému obchodníkovi z ATLANTIK FT (účty toho istého majiteľa)
Prevod / prechod investičných nástrojov bez prevodu peňazí (DFP)
Prevod investičných nástrojov s prevodom peňazí (DVP)
Realokácia investičných nástrojov medzi trhmi v zahraničí
Záložné právo a pozastavenie práva nakladať s investičnými nástrojmi v CDCP
Realizácia záložného práva (prevedenie založených investičných nástrojov a zrušenie záložného
práva na účte nadobúdateľa)
Registrácia/zmena/zrušenie zmluvného záložného práva (vrátane založenia/zmeny počtu
investičných nástrojov)
Zápis/zrušenie/zmena PPN na príkaz účastníka CDCP
Prevod založených investičných nástrojov
Služby spojené so správou investičných nástrojov
Obstaranie inkasa výnosov (dividendy, úroky)
Registrácia akcionára na účasť či na hlasovanie na valnom zhromaždení,
registrácia vlastníka dlhopisov na schôdzi vlastníkov dlhopisov
Uplatnenie / doplnenie žiadosti o refundáciu zrážkovej dane z vyplatených výnosov
Uplatnenie žiadosti o refundáciu zrážkovej dane po lehote od výplat výnosov povolenej daňovým
úradom príslušnej krajiny
Ostatné korporátne akcie
Ostatné
Nepovolený debet / úrok z omeškania
Suspendovaný obchod, náklady spojené s intervenčnými nákupmi
Upomienka na plnenie zmluvných podmienok (za každú jednotlivo)
Zvláštne služby požadované klientmi alebo ATLANTIK FT nezavinené práce
Výber peňažných prostriedkov z Klientskeho účtu - urgentná platba

bezplatne
bezplatne
500 CZK za stránku
500 CZK
bezplatne
500 CZK za ISIN
500 CZK za ISIN
1 000 CZK za ISIN
2 000 CZK za ISIN
bezplatne
2 000 CZK za ISIN
2 000 CZK za ISIN
2 000 CZK za ISIN
2 000 CZK za ISIN
500 CZK za ISIN
2 000 CZK
2 000 CZK
500 CZK za ISIN
len poplatky tretích
strán
individuálne
2 500 CZK
18 000 CZK
individuálne
30 % p.a.
podľa sadzobníku CDCP
a BCPP
250 CZK,
max. 500 CZK mesačne
max. 200 CZK za 15
min.
200 CZK

8. Pojmy v Cenníku služieb
•
•
•
•
•

“BCPP” sa rozumie Burza cenných papierov Praha, a. s.
“CDCP” sa rozumie Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.
“ETF” a “ETC” sa rozumie burzovo obchodované fondy kolektívneho investovania
“UPF” sa rozumie uzavreté podielové fondy
“Západná Európa” sa rozumie organizované trhy v týchto krajinách: Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Nemecko,
Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia a trh s euroobligáciami
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•
•

“Ázia” sa rozumie organizované trhy v týchto krajinách: Čína (Hong Kong), Japonsko, Malajzia, Singapur
“Severná Amerika” sa rozumie organizované trhy v týchto krajinách: USA, Kanada

9. Ostatné podmienky
•
•
•
•
•
•
•

Poplatky ATLANTIK FT sú platené formou inkasného čerpania z Klientskeho účtu, pokiaľ nie je medzi Klientom a ATLANTIK
FT dohodnuté inak.
V tomto cenníku sú uvedené poplatky iba za najčastejšie používané služby. Ostatné služby sú spoplatnené dohodou medzi
Klientom a ATLANTIK FT.
Zmluvné strany si môžu dohodnúť inú výšku provízií a spôsob ich úhrady.
Pri všetkých platbách na/z Klientskeho účtu je nutné používať ako variabilný symbol rodné číslo fyzickej osoby alebo
identifikačné číslo právnickej osoby, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Odmena je hradená v mene, v akej je denominovaný investiční nástroj, ktorý je predmetom transakcie, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH, pokiaľ sa DPH pripočítava.
Tento cenník je platný a účinný od 15. 02. 2017 do odvolania a nahrádza všetky predošlé cenníky.
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