
1. Obchodovanie s cennými papiermi

A. Odplata za obstaranie kúpy alebo predaja zaknihovaných cenných papierov (ďalej len „CP“)
vedených v evidencii Centrálneho depozitára cenných
papierov SR, a.s. (ďalej len „SLCP“) : 1,5% z objemu obchodu1 /minimálne 25,00 EUR/ 

(vrátane všetkých nákladov Tatra banky, a.s. súvisiacich s obchodom)

B. Odplata za obstaranie kúpy alebo predaj zaknihovaných CP vydaných
v zahraničí (ďalej len „ZCP“) 1,5% z objemu obchodu1 /minimálne 80,00 EUR/ 

(vrátane všetkých nákladov Tatra banky, a.s. súvisiacich s obchodom)

C. Odplata za obstaranie kúpy alebo predaja PL TAM2 bezplatne

D. Poplatok za podanie pokynu na obstaranie kúpy alebo predaja CP bezplatne

2. Služby Tatra banky, a.s. súvisiace s Investičným účtom3

A. Odplata za vedenie hypotekárnych záložných listov a iných dlhopisov
vydaných Tatra bankou, a.s. a garantovaných investičných certifikátov vydaných mimo územia SR
na Investičnom účte 0,08 % p.a.4

B. Odplata za vedenie SLCP (iných ako hypotekárnych záložných listov a iných dlhopisov 
vydaných Tatra bankou, a.s.), dlhových ZCP a akcií vydaných mimo územia SR
v krajinách uvedených v skupine č. 15 na Investičnom účte 0,20 % p.a.4,6

C. Odplata za vedenie dlhových ZCP a akcií vydaných mimo územia SR
v krajinách uvedených v skupine č. 25 na Investičnom účte 0,40 % p.a.4

D. Odplata za vedenie dlhových ZCP, akcií vydaných mimo územia SR v krajinách uvedených
v skupine č. 35 a investičných certifikátov iných ako garantovaných vydaných mimo 
územia SR na Investičnom účte 0,80 % p.a.4

E. Odplata za vedenie podielových listov a obdobných CP vydaných mimo územia SR a predkupných
práv vzťahujúcich sa k ZCP na Investičnom účte 0,40 % p.a.4

F. Minimálny poplatok za vedenie Investičného účtu ak má klient v Tatra banke, a.s.
vedený kontaktný bežný účet 10 EUR p.q.4,7

/v prípade, ak celková suma odplaty za vedenie CP na Investičnom účte 
nedosiahne výšku nákladov hradených Tatra bankou, a.s. voči tretím osobám, Tatra banka, a.s.

má právo požadovať od klienta aj úhradu nákladov hradených Tatra bankou, a.s. voči tretím osobám/

G. Prijatie/Dodanie CP na/z Investičného účtu z/na Investičný účte 20,00 EUR8

H. Prijatie/Dodanie ZCP na/z Investičného účtu nie z/na Investičný účet 100 EUR8 + náklady hradené
Tatra bankou, a.s. voči tretím osobám

I. Odplatný prevod SLCP na/z Investičného účtu nie z/na Investičný účet 0,2% z objemu prevodu9

/min. 20 EUR; max. 330,00 EUR /

J. Bezodplatný prevod SLCP alebo presun SLCP (nedochádza k zmene majiteľa CP)
alebo pripísanie SLCP emitentom na/z Investičného účtu nie z/na Investičný účet 20,00 EUR8

K. Prechod SLCP na Investičný účet nie z Investičného účtu 20,00 EUR + 0,05 EUR / 1 kus CP
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L. Činnosti Tatra banky, a.s. spojené so spracovaním corporate action vo vzťahu
k CP na Investičnom účte, ktorá nemá za následok finančný pohyb bezplatne

M. Spracovanie corporate action vo vzťahu k CP na Investičnom účte,
ktorá má za následok finančný pohyb 0,5% z objemu transakcie

N. Stavový výpis z Investičného účtu na žiadosť klienta bezplatne 

O. Registrácia pozastavenia práva nakladať vo vzťahu k SLCP na Investičnom účte bezplatne 

P. Zánik registrácie pozastavenia práva nakladať vo vzťahu k SLCP na Investičnom účte bezplatne

R. Registrácia záložného práva a zabezpečovacieho prevodu vo vzťahu
k SLCP na Investičnom účte 0,03% z výšky zabezpečovanej pohľadávky

/min. 20,00 EUR; max. 500,00 EUR/ 
+ náklady hradené Tatra bankou, a.s. voči CDCP10;11

S. Ostatné služby súvisiace s Investičným účtom10 3,00 EUR / 15 min.
+ náklady hradené Tatra bankou, a.s. voči Centrálnemu depozitárovi 

cenných papierov zriadeného podľa Zákona (ďalej len „CDCP“)11 a tretím osobám

T. Minimálny poplatok za vedenie Investičného účtu ak nemá klient v Tatra banke, a.s.
vedený kontaktný bežný účet 25,00 EUR p. q.4,7

/v prípade, ak celková suma odplaty za vedenie CP 
na Investičnom účte nedosiahne výšku nákladov hradených Tatra bankou, a.s. 

voči tretím osobám, Tatra banka, a.s. má právo požadovať od klienta 
aj úhradu nákladov hradených Tatra bankou, a.s. voči tretím osobám/

3. Služby Tatra banky, a.s. ako člena CDCP súvisiace s účtom SLCP12

A. Vedenie účtu SLCP ak má klient v Tatra banke, a.s. vedený kontaktný bežný účet 25 EUR p.q.4,7 

+ náklady hradené Tatra bankou, a.s. voči CDCP11

B. Bezodplatný prevod SLCP alebo pripísanie SLCP emitentom na/z účtu SLCP 20,00 EUR 

C. Presun SLCP (nedochádza k zmene majiteľa CP) na/z účtu SLCP 20,00 EUR4

D. Odplatný prevod SLCP na/z účtu SLCP 0,2% z objemu prevodu9 /min. 20,00 EUR ;
max. 330,00 EUR / za každú stranu prevodu 

E. Prechod SLCP na účet SLCP 20,00 EUR + 0,05 EUR / 1 kus CP 

F. Stavový výpis z účtu SLCP bezplatne 

G. Registrácia pozastavenia práva nakladať vo vzťahu k SLCP na účte SLCP bezplatne 

H. Zánik registrácie pozastavenia práva nakladať vo vzťahu k SLCP na účte SLCP bezplatne

I. Registrácia záložného práva a zabezpečovacieho prevodu
vo vzťahu k SLCP na účte SLCP 0,03% z výšky zabezpečovanej pohľadávky

/min. 20,00 EUR ; max. 500,00 EUR/ 
+ náklady hradené Tatra bankou, a.s. voči CDCP10;11

J. Ostatné služby súvisiace s účtom SLCP10 3,00 EUR / 15 min. 
+ náklady hradené Tatra bankou, a.s. voči CDCP11

K. Vedenie účtu SLCP ak nemá klient v Tatra banke, a.s. vedený kontaktný bežný účet 40,00 EUR p. q.4,7 

+ náklady hradené Tatra bankou, a.s. voči CDCP11



4. Poznámky k odkazom
1 Poplatok sa vypočíta v mene obchodu na základe prepočtu kurzom podľa kurzového lístka Európskej centrál-

nej banky platného v deň obchodu.
2 PL TAM sú podielové listy vydané spoločnosťou Tatra Asset Managment, správ. spol., a.s., Hodžovo námes-

tie 3, 811 06 Bratislava, IČO 35 742 968, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 1689/B.

3 Investičným účtom sa rozumie držiteľská správa SLCP a ZCP zriadená a vedená Tatra bankou, a.s. pre klien-
ta v zmysle § 6 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

4 Poplatok zahŕňa aj DPH platnú v čase poskytnutia služby.
5 Rozdelenie krajín do skupín na účely určenia odplaty za vedenie dlhových ZCP a akcií vydaných mimo

územiaSR na Investičnom účte:
Skupina č. 1: Austrália, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Kajmanské

ostrovy, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Švédsko, Švaj-
čiarsko, Taliansko, USA, Veľká Británia;

Skupina č. 2: Bermudy, Cyprus, Česká republika, Grécko, Hongkong, Indonézia, Island, Južná Kórea,
Maďarsko, Malajzia, Poľsko, Rusko, Singapúr, Španielsko, Ukrajina;

Skupina č. 3: Napríklad Bulharsko, Čína, Chorvátsko, Estónsko, JAR, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko
a všetky ostatné krajiny (okrem SR) výslovne neuvedené vyššie v skupine č. 1 ani v skupine č. 2.

6 V poplatku nie sú zahrnuté náklady na Global Depositary Receipts a American Depository Receipt
7 Poplatok je splatný do 14 pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka. V prípade zruše-

nia Investičného účtu, resp. Účtu SLCP pred a vrátane posledného kalendárneho dňa príslušného kalendár-
neho štvrťroka je poplatok splatný ku dňu zrušenia Investičného účtu, resp. Účtu SLCP v plnej sume bez ohľa-
du na dĺžku vedenia daného účtu v príslušnom kalendárnom štvrťroku. 

8 Poplatok podieha DPH platnej v čase poskytnutia služby v prípade, ak prijatím alebo dodaním CP na/z
Investičného účtu nedôjde k zmene vlastníka CP. DPH je zahrnutá v cene poplatku.

9 Objem prevodu sa rovná celkovej cene všetkých prevádzaných CP. V prípade, ak sa táto cena nedá určiť, tak
sa objem prevodu rovná súčtu menovitých hodnôt všetkých prevádzaných CP.

10 Ak táto služba nie je poskytnutá ako súčasť takej služby Tatra banky, a.s., ktorá je oslobodená od DPH, popla-
tok za službu zahŕňa aj DPH platnú v čase poskytnutia služby.

11 Náklady hradené Tatra bankou, a.s. voči CDCP za príslušné služby sú uverejnené na internetovej stránke prí-
slušného centrálneho depozitára cenných papierov 

12 Účtom SLCP sa rozumie účet majiteľa cenných papierov zriadený a vedený Tatra bankou, a.s. ako členom
CDCP klientovi v zmysle § 105 ods. 3 Zákona.

V prípade, že vykonanie niektorej služby uvedenej v bode 2. písm.G. až K. alebo v bode 3. písm. B. až E. bude
neúspešné z dôvodov nie na strane Tatra banky, a.s., príslušný poplatok je splatný v rovnakej výške ako keby bolo
vykonanie služby úspešné.

Ak služby podliehajúce DPH sú poskytnuté klientovi nepodnikateľovi z členského štátu EÚ, zdaňujú sa sadzbou
DPH platnou v čase poskytnutia služby v zmysle § 15 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. Ak služby podliehajúce DPH sú poskytnuté klientovi podnikateľovi, ktorý má sídlo alebo miesto podni-
kania v inom členskom štáte EÚ, neuplatňuje sa na ne DPH v zmysle ustanovení § 15 ods. 1 zákona o dani z pri-
danej hodnoty pod podmienkou, že klient má IČ DPH pridelné v inom členskom štáte EÚ. Ak sú služby poskytnu-
té klientovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, neuplatňuje sa na ne DPH v zmysle ustanovení §15 ods.
1 a §16 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

5. Platnosť a účinnosť
Tento Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. za služby poskytované v oblasti cenných papierov nadobúda plat-
nosť a účinnosť dňa 1.9.2018, pričom nadobudnutím svojej platnosti a účinnosti zrušuje a nahrádza v plnom roz-
sahu Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. za služby poskytované v oblasti cenných papierov, ktorý nadobudol
platnosť a účinnosť dňa 30. 7. 2015.
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