
ACROSS SPORENIE+ 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

 

ZRIADENIE SPORENIA+ 
 

Je možnéJe možnéJe možnéJe možné    založiť založiť založiť založiť si si si si účet na Sporenie+ aj z domu?účet na Sporenie+ aj z domu?účet na Sporenie+ aj z domu?účet na Sporenie+ aj z domu?    

Áno je. Po vyplnení kontaktného formulára sa s Vami spojí náš Investičný konzultant. Pošle Vám 

všetky dôležité dokumenty potrebné na uzavretie zmluvy ako aj samotnú zmluvu. Po overení 

totožnosti, podpise zmluvy pred notárom a jej zaslaní do našej spoločnosti, môžete začať sporiť. 
    

Dajú sa Dajú sa Dajú sa Dajú sa vykonať zmeny vvykonať zmeny vvykonať zmeny vvykonať zmeny v    zmluvezmluvezmluvezmluve    aj ústneaj ústneaj ústneaj ústne????    

Zmeny osobných údajov sa dajú vykonať len písomne, na základe overenej žiadosti oprávnenej 

osoby. Zmenu výšky platby nie je potrebné oznamovať. Postačuje zmeniť si trvalý príkaz na novú 

výšku platby. 
    

Sú investície vložené do sporenia garantované?Sú investície vložené do sporenia garantované?Sú investície vložené do sporenia garantované?Sú investície vložené do sporenia garantované?    

Výnos z investovania a ani istina nie sú garantované. Výsledok závisí od zhodnotenia podkladových 

aktív. Môže byť vyšší, ale aj nižší, ako sú všeobecné očakávania. 
    

VVVVzťahuje zťahuje zťahuje zťahuje sa daňové zvýhodnenie sa daňové zvýhodnenie sa daňové zvýhodnenie sa daňové zvýhodnenie na celú nasporenú čiastku? Je možné vybrať aj časťna celú nasporenú čiastku? Je možné vybrať aj časťna celú nasporenú čiastku? Je možné vybrať aj časťna celú nasporenú čiastku? Je možné vybrať aj časť    peňazí peňazí peňazí peňazí                     

aaaa    neplatiť daň?neplatiť daň?neplatiť daň?neplatiť daň?    

Daňové zvýhodnenie sa vzťahuje aj na čiastkové investície, ktoré spĺňajú podmienky daňovej úľavy, 

čiže sú v držbe dlhšie ako jeden rok.  

 

MESAČNÉ PLATBY 
    

Aká je minimálna výška mesačnej platby? Čo sa stane, ak Aká je minimálna výška mesačnej platby? Čo sa stane, ak Aká je minimálna výška mesačnej platby? Čo sa stane, ak Aká je minimálna výška mesačnej platby? Čo sa stane, ak platbu vynechámplatbu vynechámplatbu vynechámplatbu vynechám????    

Minimálna výška platby je 100 EUR. Platbu možno vynechať, resp. navýšiť bez potreby uzatvárania 

dodatočnej zmluvy. 
    

Čo v prípade, ak pošleČo v prípade, ak pošleČo v prípade, ak pošleČo v prípade, ak pošlemmmm    menej ako 100 EUR?menej ako 100 EUR?menej ako 100 EUR?menej ako 100 EUR?    

Nižšiu čiastku ako 100 EUR nie je možné poslať, nakoľko nedôjde k jej zainvestovaniu. 

 

TECHNICKÉ OTÁZKY 
    

Aká je minimálna výška redemácie a mAká je minimálna výška redemácie a mAká je minimálna výška redemácie a mAká je minimálna výška redemácie a minimálna výška inimálna výška inimálna výška inimálna výška potrebná na potrebná na potrebná na potrebná na zrušenizrušenizrušenizrušenieeee    účtu?účtu?účtu?účtu?    

Minimálna výška redemácie je 3 000 EUR. V prípade, že je na účte nižšia čiastka, odpredá sa celý 

zostatok. Účet je zrušený na základe písomnej žiadosti klienta. Minimálny stav na účte nie je 

stanovený. 
    

Kedy môžem požiadať oKedy môžem požiadať oKedy môžem požiadať oKedy môžem požiadať o    redemáciu aredemáciu aredemáciu aredemáciu a    ako dlhoako dlhoako dlhoako dlho    trvá vyspotrvá vyspotrvá vyspotrvá vysporiadanieriadanieriadanieriadanie????    

O redemáciu možno požiadať kedykoľvek. Vysporiadanie trvá približne päť pracovných dní. 


