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ACROSS WEALTH MANAGEMENT, O.C.P. ,  A.S. ,  ZOCHOVA 3, 811 03 BRATISLAVA 

T: +421 2 5824 0300, E:  INFO@ACROSS.SK, W: ACROSS.SK 

Odplata Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 
03 Bratislava, +421 2 5824 0300, www.across.sk, 
info@across.sk, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 2079/B, 
IČO: 35 763 388, IČ DPH: SK 2021456855 (ďalej len „Across‘‘) 
za poskytovanie Investičných služieb a Investičných činností na 
základe žiadosti o otvorenie účtu je určená nasledovne: 
 
VEDENIE INVESTIČNÉHO ÚČTU 
 

Mesačný poplatok 3,50 EUR + DPH 
 

Nárok na mesačný poplatok za vedenie účtu vzniká Across za 
každý začatý kalendárny mesiac. Poplatok je zúčtovaný 
zvyčajne k poslednému dňu kalendárneho roka. 
 
VYSTAVENIE MIMORIADNEHO DOKUMENTU,  
VÝPISU Z ÚČTU 
 

Stavový alebo zmenový výpis 10 EUR + DPH 
Potvrdenie / vystavenie dokumentu 10 EUR + DPH 
 

Nárok na poplatok vzniká po vyhotovení mimoriadneho 
dokumentu alebo výpisu z účtu. 
 
OBSTARANIE KÚPY ALEBO PREDAJA FINANČNÝCH 
NÁSTROJOV NA INVESTIČNOM ÚČTE 
 

Investičné zmenky 0,50 % p.a. 
Dlhopisy 1,00 % 
Akcie 1,25 % 

Podielové listy a cenné papiere vydané 
zahraničnými subjektmi kolektívneho 
investovania 

individuálne 

Iné finančné nástroje individuálne 
Devízové konverzie 0,25 % 

 

Nárok na poplatok za obstaranie kúpy alebo predaja finančných 
nástrojov vzniká Across pri realizácii kúpy alebo predaja 
finančných nástrojov z objemu peňažných prostriedkov klienta 
určených na kúpu finančného nástroja alebo z peňažných 
prostriedkov získaných z predaja finančného nástroja. 
 
SPROSTREDKOVANIE SPÄTNÉHO ODKUPU VYBRANÝCH 
DLHOVÝCH CENNÝCH PAPIEROV PRED DOBOU SPLATNOSTI 
 

Investičné zmenky, dlhopisy a podobné nástroje 5 % 
 

Nárok na poplatok za spätné odkúpenie dlhových cenných 
papierov pred dobou splatnosti vzniká Across za predpokladu, 
že Across nájde protistranu k danému obchodu. 
 
 

ÚSCHOVA A SPRÁVA FINANČNÝCH NÁSTROJOV 
 

Zaknihované dlhopisy, akcie, podielové listy 
a cenné papiere vydané zahraničnými 
subjektmi kolektívneho investovania 

0,12 % p.a. 

Listinné cenné papiere 0,12 % p.a. 
Iné finančné nástroje individuálne 
 

Nárok na poplatok za úschovu a správu finančných nástrojov 
vzniká Across za každý začatý mesiac úschovy a správy 
finančných nástrojov na účtoch klienta v Across z príslušnej 
hodnoty finančných nástrojov ku koncu mesiaca. K poplatku za 
úschovu a správu finančných nástrojov sa pripočítava DPH v 
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Poplatok za 
správu a úschovu si Across účtuje zvyčajne k poslednému dňu 
kalendárneho roka. V prípade úschovy a správy neštandardných 
finančných nástrojov si Across môže účtovať vyšší poplatok za 
úschovu a správu, v takomto prípade je Across klientovi takúto 
skutočnosť oznámiť. 
 
TRANSAKČNÉ POPLATKY 
 

Transakčný poplatok je poplatok účtovaný Across za špeciálne 
bezhotovostné platby (zahraničné platby, zrýchlené platby a 
podobne) podľa skutočných nákladov Across. 
 
RIADENIE PORTFÓLIA 
 

Individuálne dohodnuté spravidla v závislosti od dohodnutej 
investičnej stratégie a výšky investície klienta. 
 
INÉ POPLATKY 
 

Iné poplatky neuvedené v tomto Cenníku Across budú 
dohodnuté s klientom individuálne. V tomto Cenníku Across nie 
sú zahrnuté náklady na korporátne akcie, účasť na valných 
zhromaždeniach, administratívne alebo finančne náročné úkony 
požadované klientom nad rámec bežných služieb Across a 
uvedených v tomto Cenníku Across. 
 
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ 
 

Tento Cenník Across nadobúda platnosť a účinnosť 
1. januára 2019. 


