PRÍLOHA
K ZÁKLADNÉMU CENNÍKU SLUŽIEB
Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2704,
konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky, IČO: 36 869 376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, zapísanej v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B
(ďalej aj len „obchodník“)
(A) Burza cenných papírů Praha, a.s.
Obchod s cennými papiermi, pri ktorých Fio
vykonáva činnosť tvorcu trhu
Obchod s ostatnými cennými papiermi
Obchod s dlhopismi
Blokový obchod s akciami a certifikátmi

0,01 % min. 10,- Kč / max.
4.000,- Kč
0,04 % min. 10,- Kč / max.
4.000,- Kč
0,01 % min. 10,- Kč / max.
4.000,- Kč
0,01 % max. 4.000,- Kč

Blokový obchod s dlhopismi
200,- Kč
Upozornenie: Pri pokynoch s viacdennou platnosťou bude každý deň, kedy došlo k
čiastočnému uspokojeniu, účtovaný samostatný poplatok podľa v danom dni
uspokojeného objemu.
(B) RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
Poplatok podľa objemu ľubovoľného obchodu

0,01 %, max. 100,- Kč

Poplatok za vyrovnanie uzavretých obchodov*
39,- Kč
* Hradí sa iba raz za všetky jednotlivé obchody uskutočnené na základe jedného
klientom podaného pokynu.
Tento poplatok je iba informatívny a je už zahrnutý v poplatku obchodníka. Jeho výška
teda už NIE JE pripočítaná k poplatku podľa Cenníka základných služieb.
(C) Cenné papiere v USA
0,00009 USD / ks, max. 4,50
USD z každého samostatného
predaja
0,00231 % z objemu každého
Poplatok Security Exchange Commission
predaja
Poplatok za evidenciu CP neregistrovanými v DTC *
2,- USD / emisia a mesiac
* Depository Trust Company (DTC) je členskou inštitúciou FED zaisťujúcou
elektronické vyrovnanie obchodov s listinnými cennými papiermi, ktoré sú tzv.
imobilizované. Listinné cenné papiere, ktoré nie sú v DTC imobilizované, musia byť
vyrovnané ich fyzickým dodaním.
Poplatok FINRA (Trading Activity Fee)
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(D) Futures v USA
Typ kontraktu:
Britská libra (výmenný pomer GBP/USD) - Full
Ropa (Crude Oil) - Full
Zemný plyn (Natural Gas) - Full
Standard & Poor's 500 Index - Mini
Menový pár USD/EUR - Mini
Meď (Copper) - Full
Menový pár USD/YEN - Mini
Nikkei 225 (USD) Index - Full
NASDAQ 100 Index - Mini
Ropa (Crude Oil) - Mini
Zemný plyn (Natural Gas) - Mini
Standard & Poor's 500 Index - Full
Mini Sója (Soybeans) - Mini
Mini Kukurica (Corn) - Mini
Mini Pšenica (Wheat) - Mini
Zlato (Gold) - Mini
Striebro (Silver) - Mini
Dow Jones IA Index - Mini
Kukurica (Corn) - Full
Zlato (Gold) - Full
Striebro (Silver) - Full
Sója (Soybeans) - Full
Pšenica (Wheat) - Full
Standard & Poor's 500 Index - Micro
NASDAQ 100 Index - Micro
Dow Jones IA Index - Micro

(E)

Základný
ticker:
6B
GCL
GNG
ES
E7
GHG
J7
NKD
NQ
QM
QG
ZSP
XB
XC
XW
QO
QI
YM
ZC
GGC
GSI
ZS
ZW
MES
MNQ
MYM

Trh:
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME_CBT
CME_CBT
CME_CBT
CME COMEX
CME COMEX
CME_CBT
CME_CBT
XME COMEX
CME COMEX
CME_CBT
CME_CBT
CME
CME
CME_CBT

Cenné papiere na GPW (Poľsko)
Poplatok depozitára za evidenciu CP

(F)
_

Poplatok za
kontrakt:
$ 1,62
$ 1,52
$ 1,52
$ 1,20
$ 0,87
$ 1,52
$ 0,87
$ 2,17
$ 1,20
$ 1,22
$ 0,52
$ 2,42
$ 1,05
$ 1,05
$ 1,05
$ 0,77
$ 0,77
$ 1,18
$ 1,97
$ 1,52
$ 1,52
$ 1,97
$ 1,97
$ 0,22
$ 0,22
$ 0,22

0,05 % p.a.

zrušený z dôvodu ukončenia činnosti Střediska cenných papírů
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(G) Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP, a.s.)
Poplatok za vyrovnanie obchodu a mimoburzových
transakcií zahrňujúci prevod cenných papierov a prevod
peňazí
Poplatok za vyrovnanie mimoburzovej transakcie
zahrňujúca iba prevod cenných papierov
Poplatok za registráciu mimoburzových transakcií
s typom vyrovnania EXX a FXX
Uplatnenie práva na úpis zahraničných CP na účet
klienta
Poplatok za zriadenie účtu v CDCP
Poplatok za vedenie českých kótovaných akcií
Poplatok za vedenie českých nekótovaných akcií
Poplatok za vedenie českých dlhopisov
Poplatok za vedenie zahraničných finančných nástrojov
Výpis z účtu v nezaradenej evidencii CDCP
Výpis zmien na účte za zvolené obdobie
Prevod účtu z nezaradenej evidencie CDCP
Výpis z evidencie účtov
Zmena evidovaných údajov osoby v CDCP
Založenie a správa záložného práva
Založenie a správa PPN
Pridelenie NID
Realizácia dedičstva, darovanie, prevod na účet
rovnakého majiteľa v evidencii Fio
Nepárový prevod finančných nástrojov na účet iného
majiteľa
Realizácia dedičstva prevodom z nezaradenej evidencie
CDCP
Konsolidácia účtov (zlúčenie evidencie z rôznych účtov
klienta)
Uplatnenie žiadosti o refundáciu zrážkovej dane
z vyplatených výnosov v bežnom období
Vyrovnanie futures kontraktu (aj po dni splatnosti)
Prijatie cenných papierov zahraničnej emisie do
evidencie CDCP, a.s.
Prevod cenných papierov zahraničnej emisie z
evidencie CDCP, a.s.

Poplatok za neplnenie záväzku z burzového obchodu
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285,- Kč
125,- Kč
200,- Kč
400,- Kč
40,- Kč
O x k p.a.*
O x n p.a.**
O x d p.a.***
0,0305 % p.a. z trhovej
hodnoty
70,- Kč
460,- Kč
zadarmo
zadarmo
zadarmo
40,- Kč za ISIN / účet
40,- Kč za ISIN / účet
120,- Kč
80,- Kč / ISIN
250,- Kč
400,- Kč
80,- Kč
2.500,- Kč
2,- Kč / kontrakt
200,- Kč
200,- Kč
v deň S#: 300,- Kč
v deň S+1: 1M PRIBOR p.a.
z objemu obchodu,
minimálne 300,- Kč
v deň S+2 a ďalších:
trojnásobok 1M PRIBORu
p.a. z objemu obchodu,
minimálne 300,- Kč

1 % z objemu
nevyrovnaného obchodu,
Poplatok za zrušenie vyrovnania burzového obchodu
minimálne 1.000,- Kč,
maximálne 100.000,- Kč
Pre výpočet poplatku za vedenie finančných nástrojov sú tieto nástroje rozdelené do
štyroch skupín - české kótované akcie, české nekótované akcie, české dlhopisy a
zahraničné akcie vrátane CP derivátového typu. Poplatok sa počíta z každej skupiny
finančných nástrojov samostatne z celkovej hodnoty finančných nástrojov v nej
zaradených, a to na dennej báze so zaokrúhlením na celé koruny. Vyúčtovanie
prebehne vždy po skončení kalendárneho mesiaca alebo pri vypovedaní
Komisionárskej zmluvy a ďalších ujednaní.
*
**
***
#

„O“ vyjadruje objem kótovaných CP na účte v trhovej hodnote, „k“ vyjadruje
koeficient pre kótované akcie
„O“ vyjadruje objem nekótovaných CP na účte v nominálnej hodnote, „n“ vyjadruje
koeficient pre nekótované akcie
„O“ vyjadruje objem CP na účte v nominálnej hodnote, „d“ vyjadruje koeficient pre
dlhopisy
deň S je dňom, kedy mal byť obchod vyrovnaný

Hodnoty koeficientov „k“, „n“, „d“ podľa objemu CP na účte sú nasledujúce:
Objem CP na účte (O)
(k)
(n)
(d)
objem do 10 mil. Kč
0,0005
0,001
0,00005
zostávajúci objem nad 10 mil. Kč až do 100 0,0002
0,0005
0,00003
mil. Kč.
zostávajúci objem nad 100 mil. Kč až do 1 0,0001
0,0003
0,00002
miliardy Kč
zostávajúci objem nad 1 miliardu Kč až do 2 0,00005
0,0002
0,00001
miliárd Kč
zostávajúci objem nad 2 miliardy Kč
0,000045
0,00015
0,000008
Poznámka: Pri objemoch nad 10 mil. Kč sa v rámci výpočtu poplatku aplikuje súčasne
viac koeficientov.
(H) Poplatky Slovenskej pošty
Aktuálne poplatky Slovenskej pošty sú dostupné na adrese: www.posta.sk

(I)

Fio investiční společnost, a.s. (poplatky za investovanie do podielových listov
investičných fondov)

Jednorazová investícia (v min. hodnote 5.000,- Kč)
Pravidelné investovanie (v min. hodnote každej čiastkovej
investície 300,- Kč)
Odkup podielových listov zakúpených pred viac než jedným rokom
Odkup podielových listov zakúpených pred menej než jedným
rokom
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zadarmo
zadarmo
zadarmo
3 % z hodnoty
odkupovaných
podielových listov

Všeobecné informácie:
 Príloha k základnému cenníku služieb je neoddeliteľnou súčasťou Cenníka základných
služieb.
 Príloha k základnému cenníku služieb uvádza poplatky, ktoré sú za jednotlivé služby
účtované špecifickými tretími stranami, ktoré sa na ich poskytovaní určitým spôsobom
zúčastňujú, alebo poplatky účtované obchodníkom k poplatkom z Cenníka základných
služieb za niektoré obchody uskutočnené na vybraných ECN. Obvykle ide o poplatky
organizátorov trhov, depozitárov, systémov vyrovnania a pod., alebo o poplatky účtované
v závislosti na ECN, na ktorom bol obchod uskutočnený.
 Uvedené poplatky sú informatívne. Klient je povinný ich uhradiť v skutočnej výške
vyúčtovanej príslušnou inštitúciou.
 Uvedené poplatky sú iba vybrané a predstavujú poplatky za bežne poskytované služby.
V prípade poskytnutia služby, ktorá nie je v tomto dokumente uvedená, bude poplatok
prevzatý z platného cenníka príslušnej inštitúcie.
 Pokiaľ nie je pri poplatku výslovne uvedené inak, je jeho výška pripočítaná k poplatku
za danú službu podľa Cenníka základných služieb.
Táto Príloha k základnému cenníku služieb bola vyhlásená dňa 27. 9. 2019 a nadobúda
účinnosti 30. 9. 2019.
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