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Poplatky za vklady a výbery

Platobný systém Bank Transfer

Platobný systém SEPAGA E.M.I. LTD

Poplatok za vklad • SEPA: 15 EUR + 0,1%
• SWIFT: 15 EUR + 0,1%

Poplatok za výber SEPA:
0 ‒ 20 000 EUR: poplatok 20 EUR
20 000,01 EUR a viac: poplatok 0,1 %
SWIFT:
0 ‒ 6 000 EUR: poplatok 45 EUR
6 000,01 ‒ 50 000 EUR: poplatok 30 EUR + 0,25 %
50 000,01 EUR a viac: poplatok 0,36 %

Platobný systém FairPlay

Poplatok za vklad 2 %

Poplatok za výber SEPA: 5 €

Platobný systém Skrill

Poplatok za vklad 0,29 EUR + 3,9 % a poplatok za zmenu meny: 1,99 % z prevedenej sumy (ak
existuje)

Poplatok za výber 1 % (v prípade, že je mena peňaženky iná ako EUR, uplatňuje sa poplatok za
konverziu 2,99 %)

Platobný systém Neteller

Poplatok za vklad 0,29 USD + 3,9 %, minimálny poplatok 1 USD

Poplatok za výber 2 %, minimálny poplatok 1 USD

Platobný systém Unlimint EU Ltd (Visa, MasterCard)

Poplatok za vklad 0,25 EUR + 1,6 %

Poplatok za výber Refundácia:1 USD alebo 1 EUR

Platobný systém Payoma

Poplatok za vklad 0,50 USD ALEBO 0,40 EUR + 3 %

Poplatok za výber Vrátenie poplatku: 10 USD / Za odoslanie platby: 1,50 % + 6 EUR alebo 1,50 % +
7,50 USD

Platobný systém Rapid Transfer

Poplatok za vklad 0,29 EUR + 1 %

Poplatok za výber 1 %

Platobný systém Giropay

Poplatok za vklad 0,29 EUR + 3,90 %
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Poplatok za výber SEPA:
0 ‒ 20 000 EUR: poplatok 20 EUR
20 000,01 EUR a viac: poplatok 0,1 %
SWIFT:
0 ‒ 6 000 EUR: poplatok 45 EUR
6 000,01 ‒ 50 000 EUR: poplatok 30 EUR + 0,25 %
50 000,01 EUR a viac: poplatok 0,36 %

Platobný systém Przelewy24 a BLIK

Poplatok za vklad 0,29 EUR + 3,90 %

Poplatok za výber Refundácia: 0

Platobný systém iDeal

Poplatok za vklad 2,30 %

Poplatok za výber SEPA:
0 ‒ 20 000 EUR: poplatok 20 EUR
20 000,01 EUR a viac: poplatok 0,1 %
SWIFT:
0 ‒ 6 000 EUR: poplatok 45 EUR
6 000,01 ‒ 50 000 EUR: poplatok 30 EUR + 0,25 %
50 000,01 EUR a viac: poplatok 0,36 %

*Možnosť Rapid Transfer je dostupná pre klientov s adresou bydliska v krajine: Rakúsko, Bulharsko, Dánsko,
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Španielsko, Švédsko.
**Giropay je dostupný pre nemeckých klientov.
*** Przelwy24 a Blik sú dostupné pre poľských klientov.
**** iDeal je dostupný pre holandských klientov.

Spoločnosť hradí všetky poplatky za vklady, a to v akejkoľvek výške, pre všetky typy účtov a vo všetkých
menách.
Výbery sú bezplatné pre klientov, ktorí vložili 10 000 EUR a viac alebo ekvivalentnú sumu v inej mene.
Maximálny počet výberov bez poplatkov za mesiac je 1 (jeden). Platí to pre akýkoľvek typ účtu.
Akékoľvek poplatky za vklady a/alebo výbery uhradené spoločnosťou, môžu byť vyrubené klientovi v prípade,
že spoločnosť zistí, že klient porušil niektorú z požadovaných podmienok. Medzi ne patrí okrem iného
nezákonná činnosť, porušenie ustanovení Dohody, neobchodovanie, atď. Spoločnosť si vyhradzuje právo
kompenzovanú sumu strhnúť zo sumy výberu klienta.
Spiace účty:
Na všetky spiace účty sa vzťahuje mesačný poplatok za nečinnosť, ktorý slúži na kompenzáciu nákladov na
vedenie neaktívnych* účtov. Tento poplatok sa neuplatňuje počas prvých troch mesiacov od chvíle, keď sa
obchodný účet stane neaktívnym. Poplatok vo výške 5 EUR alebo jej ekvivalent v mene účtu sa účtuje
mesačne za účty s kladným zostatkom, ktoré sú neaktívne počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Mesačné poplatky sa účtujú vždy k 1. dňu v mesiaci, kým sa zostatok nezníži na nulu.

*Neaktívny účet je účet bez obchodnej aktivity počas 3 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Uvedené informácie sú k dispozícii aj na tomto odkaze.
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Cena a poplatky PRE-IPO

Nákup Pre-IPO

Poplatky v prípade nákupu Pre-IPO závisia od výšky vkladu:

Menej ako 20 000 bude účtovaný poplatok 5 % z hodnoty investície
 20 000 ‒ 49 999 bude účtovaný poplatok 4 % z hodnoty investície

50 000 a viac bude účtovaný poplatok 3 % z hodnoty investície

 
Zrušenie/predaj PRE-IPO

 1. Klient môže zrušiť svoje pokyny len pred uplynutím lehoty na prijímanie žiadostí (zvyčajne o 20:00
hod. v deň T-2*, ktorý zodpovedá dátumu začiatku obchodovania).
2. Klienti si nebudú môcť vybrať finančné prostriedky, ktoré investovali do IPO, a to odo dňa T-2 do
T+7, kde T označuje dátum, kedy sa Pre-IPO stane verejným.
3. Výber IPO, po vykonaní príkazu klienta u poskytovateľa likvidity, odo dňa T-2 pred uvedením IPO po
dobu 7 dní po uvedení (T+7) podlieha sankčnému poplatku vo výške 20 % z aktuálnej hodnoty príkazu
IPO. Výber bude klientovi poslaný 8 dní po uvedení.
4. Výber IPO, po vykonaní príkazu klienta a v deň T-2 pred PRE-IPO do 16:00 východoeurópskeho
letného času, podlieha sankčnému poplatku vo výške 20 % zo zostatku.
5. Poplatok za predčasný výber Pre-IPO od 8. do 93. dňa sa účtuje vo výške 20 %.
6. Poplatok za predaj po skončení obdobia uzamknutia**(3 rôzne sadzby v závislosi od počiatočného
vkladu):

 Ak je suma počiatočnej investície vyššia ako 50 000, bude účtovaný poplatok 1,1 % zo zostatku.
Ak je suma počiatočnej investície 20 000 ‒ 50 000, bude účtovaný poplatok 1,5 % zo zostatku.
Ak je suma počiatočnej investície nižšia ako 20 000, bude účtovaný poplatok 2 % zo zostatku.

 

 

*deň T-2 je deň uskutočnenia obchodu mínus dva dni.
**obdobie uzamknutia je obdobie 93 dní potom, čo spoločnosť, ktorá ponúka PRE-IPO, začne obchodovať na
regulovanej burze.
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