CENNÍK POPLATKOV
A) Investičné produkty
Odplata Arca Brokerage House za poskytovanie Investičných služieb a Vedľajších služieb na základe Rámcovej zmluvy o riadení
portfólia je určená podľa spôsobu a minimálnej doby investovania a hodnoty vkladu, ktoré si Klient určil v Pokyne na realizovanie
investičnej stratégie nasledovnými formami:
• Jednorazový poplatok** – účtovaný pred zriadením Portfóliového účtu Klienta
• Poplatok z vkladu** – účtovaný z hodnoty každého vkladu pripísaného na Portfóliový účet Klienta
•	
Poplatok z výberu** – účtovaný z hodnoty každého výberu peňažných prostriedkov a Finančných nástrojov z Portfóliového
účtu Klienta
•	
Ročný poplatok* – za riadenie portfólia a poskytovanie držiteľskej správy, počítaný (p.a.) osobitne z aktuálnej hodnoty
každého jednotlivého Finančného nástroja a peňažných prostriedkov v každej jednotlivej mene evidovaných na Portfóliovom
účte Klienta, zaokrúhlený na 2 desatinné miesta a účtovaný v mene krajiny, v ktorej je investičná služba poskytovaná
Výška jednotlivých foriem odplaty pre jednotlivé Investičné produkty je určená nasledovne:
Jednorazové investície
Klasik, Aktiv,Dynamik
Minimálna
doba
investovania

menej ako 3 roky

3 roky a viac

Pravidelné
Pravidelné
investície
investície
(sporenie)
(sporenie)
Klasik,
Optimal,
Aktiv,
Premium
Dynamik

Individuálne
riadené
portfóliá

Salve
Magic
Box

menej
ako
3 000
EUR

3 000
EUR
a viac

Klasik

Aktiv

Dynamik

Jednorazový
poplatok**

–

–

–

–

–

–

–

49 EUR
za 1 Box

Poplatok
z vkladu**

2,5%

2,0%

–

–

–

–

3,0%

–

Hodnota
vkladu

Poplatok
z výberu**

Ročný
poplatok
(p.a.)*

pred
uplynutím
minimálnej
doby
investovania

–

–

5,0%

5,0%

5,0%

–

–

po uplynutí
minimálnej
doby
investovania

–

–

–

–

–

–

–

1,5%

2,0%

2,0%

1,0%

1,0%

1,0%

*/**Poplatky sú
stanovené
priamo
v konkrétnom
odporúčaní
investičnej
stratégie

–

–

1,0%

B) Finančné nástroje obstarávané podľa pokynu Klienta
Odplata Arca Brokerage House za poskytovanie Investičných služieb a Vedľajších služieb na základe Rámcovej komisionárskej
zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja Finančného nástroja a Pokynu na obstaranie kúpy alebo predaja Finančného nástroja, je
určená podľa druhu Finančného nástroja:
• Cenné papiere a majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania (ďalej len „Fondy“)
–	Špeciálne fondy pre kvalifikovaných investorov (ďalej len „Kvalifikované fondy“)
– Ostatné fondy
• Dlhopisy
– Vydané v ČR (ďalej len „ČR dlhopisy“)
– Vydané v SR (ďalej len „SR dlhopisy“)
– Ostatné dlhopisy
• Akcie
– Obchodované na BCPB (ďalej len “BCPB akcie“)
– Obchodované na BCPP (ďalej len “BCPP akcie“)
• Ostatné Finančné nástroje

CENNÍK POPLATKOV
Výška odplaty za obstaranie kúpy alebo predaja Finančného nástroja je určená percentom z objemu Obchodu a odplata za
poskytovanie držiteľskej správy (ak je poskytovaná) je počítaná (p.a.) osobitne z aktuálnej hodnoty každého jednotlivého
Finančného nástroja evidovaného na Účte držiteľskej správy Klienta, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta a účtovaná v
denominačnej mene Finančného nástroja nasledovne:
Obstaranie kúpy alebo predaja
Finančného nástroja

Správa Finančných nástrojov
(vrátane držiteľskej správy) p.a.*

1,00%

0,30%

*** Zoznam Fondov

0,00%

ČR dlhopisy

0,75%

0,30%

SR dlhopisy

1,00%

0,30%

Ostatné dlhopisy

3,50%

0,40%

BCPB akcie

1,25%

0,50%

BCPP akcie

1,00%

0,50%

Kvalifikované fondy
Ostatné fondy

Ostatné Finančné nástroje

stanovené individuálne

Pri hodnote Obchodu 200 000 EUR a viac môže byť výška odplaty za obstaranie kúpy alebo predaja Finančného nástroja
stanovená individuálne, ak sa tak Klient a Arca Brokerage House dohodnú písomnou formou.

C)		 Odplata za vklad/výber Finančných nástrojov do/z držiteľskej správy*

1

Prevod Finančných nástrojov od iného obchodníka

bez poplatku

Prevod Finančných nástrojov k inému obchodníkovi

1 % z trhovej hodnoty Finančných nástrojov1

Vyzdvihnutie Finančných nástrojov z úschovy

1 % z nominálnej hodnoty Finančných nástrojov

Ak neexistuje relevantná trhová hodnota, použije sa pre výpočet poplatku nominálna hodnota Finančného nástroja.

Pri trhovej/nominálnej hodnote Finančných nástrojov 200 000 EUR a viac môže byť výška odplaty za prevod alebo vyzdvihnutie
Finančných nástrojov stanovená individuálne, ak sa tak Klient a Arca Brokerage House dohodnú písomnou formou.

D)

Osobitné administratívne poplatky*

Arca Brokerage House je oprávnený spoplatniť niektoré administratívne alebo finančne náročné úkony požadované Klientom
nad rámec bežných služieb Arca Brokerage House a uvedených v tomto Cenníku poplatkov. Výška poplatku za služby, ktoré
poskytne Klientovi Arca Brokerage House na základe jeho osobitnej žiadosti bude dohodnutá s Klientom individuálne. Klient je
oprávnený požadovať výpis zo svojho Portfóliového účtu Klienta alebo Účtu držiteľskej správy Klienta kedykoľvek v priebehu
kalendárneho roka v rozsahu ako je určené v zmluve o poskytnutí príslušnej investičnej služby. Poplatok za tento výpis je 1 EUR*
a je účtovaný ku dňu zaslania tohto výpisu. Klient je oprávnený požiadať o akýkoľvek dokument týkajúci sa jemu poskytovanej
investičnej služby, napr. fotokópiu zmluvy, bankového prevodu alebo výpisu a pod. Poplatok za vyžiadané dokumenty je 3 EUR*
a je účtovaný ku dňu zaslania vyžiadaného dokumentu.
*

Odplata sa zvyšuje o DPH platnú v čase poskytnutia služby.

** Odplata je vrátane DPH platnej v čase poskytnutia služby.
***	Odplata je stanovená vo výške zodpovedajúcej vstupným, výstupným, resp. obdobným poplatkom jednotlivých Fondov.
Presná výška odplaty je uvedená v Zozname Fondov, ktorý je k dispozícii v sídle Arca Brokerage House a na webovom sídle
www.arcabh.com.
Platný od 1. septembra 2018

