
 

 

 

VEREJNÝ PRÍSĽUB 
50% zníženie Poplatku za riadenie portfólia  

v období od 01.03.2017 do 31.12.2017 
 
Vážení  klienti, 
 

spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., so sídlom Pribinova 6, Bratislava 811 09, IČO 36 853 054, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4295/B (ďalej len „CAPITAL MARKETS, 
o.c.p., a.s.“) v súlade s § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,   
 

sa týmto zaväzuje, 
 

že poskytne počas zvýhodneného obdobia podľa bodu 3 nižšie (ďalej len „Zvýhodnené obdobie“) zľavu z  
„Poplatku za riadenie portfólia účtovaného z priemerného majetku pod správou“ uvedeného v platnom 
CENNÍKU SLUŽIEB RIADENIA PORTFÓLIA CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S.1, (ďalej len „Poplatok za riadenie 
portfólia“) vo výške a za nasledovných podmienok: 
 

1. Podmienky vzniku nároku: Tento verejný prísľub je určený všetkým fyzickým a právnickým osobám, 
ktorým CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. na základe zmluvného vzťahu poskytne kedykoľvek počas 
Zvýhodneného obdobia investičnú službu riadenie portfólia (ďalej len „Klienti“).  
 

2. Výška poplatku za riadenie portfólia po zľave:  Za poskytovanie investičnej služby riadenie portfólia 
počas Zvýhodneného obdobia bude Klientom účtovaný poplatok vo výške 50 % z Poplatku za riadenie 
portfólia. 

 

3. Zvýhodnené obdobie: Od 01.03.2017 do 31.12.2017. 
 

Tento verejný prísľub je platný od 01.03.2017 do 31.12.2017 a je dostupný na internetovej stránke 
www.capitalmarkets.sk.  Úprava poplatku je reakciou na zvyšujúci sa záujem o tento druh produktu, na ktorý 
sa v SR vzťahuje dokonca daňová úľava2.  
 

Sme presvedčení, že takto zvolenou poplatkovou politikou pre rok 2017 sa nám spoločne podarí v produkte 
Riadených Portfólií dosiahnuť pozitívne výsledky.   
 

V Bratislave dňa 28.02.2017 
 
S úctou, 

                                 
        Ing. PhDr. Vladimír Gešperík 
           Predseda predstavenstva  
        CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. 

                                                 
1
 Platný cenník uverejnený na: http://docs.capitalmarkets.sk/editor/File/cm_cenniksluzieb_15.pdf 

2
 V prípade dlhodobého investičného sporenia s dobou sporenia min. 15 rokov sa podľa §9 ods. 1 písm. l) zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov od dane z príjmu oslobodzujú príjmy z predaja cenných papierov.  
Upozornenie: Bez ohľadu na vyššie uvedené, zdanenie závisí na osobných pomeroch každého klienta a môže sa meniť. 
 

http://www.capitalmarkets.sk/
http://docs.capitalmarkets.sk/editor/File/cm_cenniksluzieb_15.pdf

