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CENÍK IAD 
 

A. Předmět Ceníku IAD 

 
1. Tento Ceník IAD je vypracován správcovskou společností IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem Malý trh 

2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, Slovenská republika, IČO: 17 330 254, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního 
soudu Bratislava I, Oddíl: Sa, Vložka číslo: 182 / B (dále "IAD") a stanovuje poplatky za služby poskytované a 
úkony prováděné IAD pro investory. 

2. Pokud v konkrétním případě není stanoveno nebo IAD nerozhodne jinak, tak: 
2.1. Investorům požadovanou službu IAD poskytne nebo Investorům požadovaný úkon IAD provede, až když jí 

byl zaplacen poplatek, který za takovou službu nebo úkon IAD vybírá, a v případě, že Investor nezaplatí 
Poplatek vybíraný za ním požadovanou službu nebo úkon, tak IAD takovou Investorům požadovanou 
službu neposkytne nebo úkon neprovede, 

2.2. Investor je povinen poplatek zaplatit na bankovní účet IAD vedený v bance Československá obchodní 
banka, a.s. s číslem ve formátu IBAN: 
a) SK96 7500 0000 0002 5501 6653, BIC: CEKOSKBX pro poplatky vybírané v měne EUR 
b) SK02 7500 1779 1402 5513 5513, BIC: CEKOSKBX pro poplatky v měne CZK, 
a platbu poplatku je povinen identifikovat variabilním symbolem, kterým je rodné číslo Investora, pokud je 
fyzickou osobou, nebo IČO Investora, pokud je právnickou osobou.  

3. Poplatky vybírané za úkony a služby uvedené v článcích B., C., D., E., F. a G. Ceníku IAD je IAD oprávněna platit 
a hradit z výtěžku získaného vyplacením Podílových listů v majetku Investora a za tímto účelem Investor IAD 
zmocňuje a opravňuje, aby na účel zaplacení Poplatku vyplatila Podílové listy v majetku Investora (a také za 
Investora jeho jménem udělala a podala žádost o vyplacení Podílových listů v majetku Investora, pokud se 
vyžaduje). Pokud při vyplacení Podílových listů v majetku Investora účelem vyplacení Poplatku IAD nemůže 
získat výtěžek bezezbytku rovný výši částky Poplatku, tak IAD vyplatí z majetku Investora Podílové listy v 
takovém počtu, aby jejich vyplacením získala výtěžek v částce nejblíže vyšší k výši částky Poplatku, kterou 
možná v té době získat vyplacením Podílových listů v majetku Investora, a zbytek z výtěžku získaného 
vyplacením Podílových listů v majetku Investora, který převyšuje částku Poplatku a nemůže převyšovat aktuální 
hodnotu jednoho podílu na majetku Podílového fondu, jehož Podílové listy byly vyplaceny, IAD převede do 
majetku Podílového fondu, jehož Podílové listy byly takto vyplaceny. 

4. Pokud z tohoto Ceníku IAD nevyplývá jinak, tak pojmy s velkým počátečním písmenem použité k vyjádření textu 
Ceníku IAD mají význam vymezený ve Všeobecných obchodních podmínkách vypracovaných IAD. 
 

B. Poplatky spojené s vydáním a vyplacením Podílových listů 

 
1. Výše Vstupního poplatku za vydání Podílového listu příslušného Podílového fondu je zveřejněna v Prodejním 

prospektu takového Podílového fondu. 
2. Výše Výstupního poplatku za vyplacení Podílového listu příslušného Podílového fondu je zveřejněna v Prodejním 

prospektu takového Podílového fondu. 
3. Vstupní poplatek a také Výstupní poplatek jsou příjmem IAD. 

 

C. Poplatky spojené s produktem Investiční důchodové spoření (nabídka produktu Investorem je ukončena) 

 
1. Pokud dále není uvedeno jinak, tak s produktem Investiční důchodové spoření jsou spojeny níže uvedené typy 

poplatků, pro které jsou sazba poplatku a základ pro výpočet poplatku stanoveny následovně: 
Typ poplatku Sazba poplatku  Základ pro výpočet poplatku 

a) Zvýšení roční cílové sumy spoření 
0,0% 

Rozdíl mezi novou výškou cílové sumy 
spoření a původní výškou cílové sumy 
spoření v EUR 

b) Snížení roční cílové sumy spoření 
(kód poplatku: 5511) 40,0% 

Rozdíl mezi původní výškou cílové sumy 
spoření a novou výškou cílové sumy 
spoření v EUR 

c) Zánik produktu Investiční důchodové 
spoření (Smlouvy o účelovém spoření 
formou produktu Investiční důchodové 

50,0% 
Aktuální výše cílové částky v EUR 
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Typ poplatku Sazba poplatku  Základ pro výpočet poplatku 

spoření) ve smyslu ustanovení obchodních 
podmínek produktu Investiční důchodové 
spoření, Článku E bodu 1. písm. b/, c/, d/, e/ 
(kód poplatku: 5555) 

 
2. Algoritmus výpočtu poplatků spojených s produktem Investiční důchodové spoření podle článku C. bod 1. Ceníku 

IAD: 
  Výše poplatku (v EUR) = Sazba poplatku (v%) x Základ pro výpočet poplatku (v EUR) 
 

3.  Výsledná suma poplatku se zaokrouhluje na dvě desetinná místa směrem dolů. 
 

4. S produktem MARSHALY konto jsou spojeny poplatky podle článku C. bod 1. písm. a) a b) Ceníku IAD se 
sazbou poplatku a základem pro výpočet poplatku tam uvedenými. Poplatek za zánik produktu je pro produkt 
MARSHALY konto stanovený zvlášť a to následovně: 

 
 

D. Poplatky spojené s produktem Investiční důchodové spoření PLUS (nabídka produktu Investorem je 
ukončena) 

 
1. S produktem Investiční důchodové spoření PLUS jsou spojeny níže uvedené typy poplatků, pro které jsou sazba 

poplatku a základ pro výpočet poplatku stanoveny následovně: 
Typ poplatku Sazba poplatku Základ pro výpočet poplatku 

a) Zvýšení výšky Pravidelné výplaty podle 
ustanovení Obchodních podmínek 
produktu Investiční důchodové spoření 
PLUS odst. 3.11 

0,0% 

Aktuální hodnota zůstatku Podílových listů 
na Kontě investora v EUR, které Investor 
získal na základě investic formou 
produktu Investiční důchodové spoření 
PLUS 

b) Snížení výšky Pravidelné výplaty podle 
ustanovení Obchodních podmínek 
produktu Investiční důchodové spoření 
PLUS odst. 3.11 
(kód poplatku: 6611) 

 
Algoritmus výpočtu 

poplatku je uveden v 
bodě 5. 

 

Aktuální hodnota zůstatku Podílových listů 
na Kontě investora v EUR, které investor 
získal na základě investic formou 
produktu Investiční důchodové spoření 
PLUS 

c) Prodloužení Období pravidelné výplaty 
podle ustanovení Obchodních podmínek 
produktu Investiční důchodové spoření 
PLUS odst. 3.12 

0,0% 

Aktuální hodnota zůstatku Podílových listů 
na Kontě investora v EUR, které investor 
získal na základě investic formou 
produktu Investiční důchodové spoření 
PLUS 

d) Zkrácení Období pravidelné výplaty 
podle ustanovení Obchodních podmínek 
produktu Investiční důchodové spoření 
PLUS ods. 3.12 (kód poplatku: 6622) 

Algoritmus výpočtu 
poplatku je uveden v 

bodě 6. 

Aktuální hodnota zůstatku Podílových listů 
na Kontě investora v EUR, které investor 
získal na základě investic formou 
produktu Investiční důchodové spoření 
PLUS 

e) Zánik produktu Investiční důchodové 
spoření PLUS podle ustanovení 
Obchodních podmínek produktu 
Investiční důchodové spoření PLUS odst. 

Je uvedena v tabulce 
sazeb poplatků 
produktu IDSP 

odstavců 2. a 3., 

Aktuální hodnota zůstatku Podílových listů 
na Kontě investora v EUR, které investor 
získal na základě investic formou 
produktu Investiční důchodové spoření 

Zánik produktu MARSHALY konto (Smlouvy 
o investičním spoření formou produktu 
MARSHALY konto) ve smyslu ustanovení 
obchodních podmínek produktu MARSHALY 
konto, článku V. bodu 1. písm.  
b /, c /, d / (kód poplatku: 7110  nebo 7115) 

50,0% 

Aktuální výše dohodnuté roční cílové 
částky v EUR 
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Typ poplatku Sazba poplatku Základ pro výpočet poplatku 

3.10 písm. c /, d /, e /, f /, g /, h / (kód 
poplatku: 6666) 

Algoritmus výpočtu 
poplatku je uveden v 

bodě 4. 

PLUS 
 

f) Jednorázová výplata podle ustanovení 
Obchodních podmínek produktu 
Investiční důchodové spoření PLUS odst. 
3.3 (kód poplatku: 6688) 

Je uvedena v tabulce 
sazeb poplatků 

produktu IDSP v bodu 
3., Algoritmus výpočtu 
poplatku je uveden v 

bodě 4. 

Aktuální hodnota zůstatku Podílových listů 
na Kontě investora v EUR, které investor 
získal na základě investic formou 
produktu Investiční důchodové spoření 
PLUS 

g) Snížení výšky Pravidelné výplaty podle 
ustanovení Obchodních podmínek 
produktu Investiční důchodové spoření 
PLUS odst. 3.11 a  
Zkrácení Období pravidelné výplaty 
podle ustanovení Obchodních podmínek 
produktu Investiční důchodové spoření 
PLUS odst. 3.12 
(kód poplatku: 6699) 

Algoritmus výpočtu 
poplatků je uveden v 

bodech 5. a 6. 
 

Aktuální hodnota zůstatku Podílových listů 
na Kontě investora v EUR, které investor 
získal na základě investic formou 
produktu Investiční důchodové spoření 
PLUS v době doručení tiskopisu "Žádost o 
změnu výšky Pravidelné výplaty" a 
tiskopisu "Žádost o změnu Období 
pravidelné výplaty" do správcovské 
společnosti. 

 
2. Tabulka sazeb poplatku podle článku D. bod 1. písm. e) tohoto Ceníku IAD v době spoření (od kalendářního 

roku uzavření Smlouvy o IDSP až do Doby pravidelné výplaty) 
Rok trvaní 

smluvy 
Sazba 

poplatku 
 Rok trvaní 

smluvy 
Sazba 

poplatku 
 Rok trvaní 

smluvy 
Sazba 

poplatku 

1 100%  14 13%  27 10% 

2 70%  15 13%  28 10% 

3 50%  16 13%  29 10% 

4 40%  17 13%  30 10% 

5 30%  18 10%  31 10% 

6 25%  19 10%  32 10% 

7 25%  20 10%  33 10% 

8 20%  21 10%  34 10% 

9 18%  22 10%  35 10% 

10 18%  23 10%  36 10% 

11 15%  24 10%  37 10% 

12 15%  25 10%    

13 15%  26 10%    
 

3. Tabulka sazeb poplatku podle článku D. bod 1. písm. e) a f) tohoto Ceníku IAD v Období pravidelné výplaty 
Období pravidelné výplaty Sazba poplatku 

Do 5 let včetně 3,0% 

Do 10 let včetně 5,0% 
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4. Algoritmus výpočtu poplatků spojených s produktem Investiční důchodové spoření PLUS podle článku D. bod 
1. písm. e) a f): 

Výše poplatku (v EUR) = Sazba poplatku (v%) x Základ pro výpočet poplatku (v EUR) 
Výsledná suma poplatku se zaokrouhluje na dvě desetinná místa směrem dolů. 

 
5. Algoritmus výpočtu poplatků spojených s produktem Investiční důchodové spoření PLUS podle článku D. bod 

1. písm. b) produktu Investiční důchodové spoření PLUS: 
Výše poplatku (v EUR) = (1- (nová výška Pravidelné výplaty / původní výška Pravidelné výplaty (v EUR))) x 
Sazba poplatku určená podle tabulky v článku D. bod 2. (v%) x aktuální hodnota zůstatku Podílových listů 
na Kontě investora (v EUR)  

Výsledná suma poplatku se zaokrouhluje na dvě desetinná místa směrem dolů. 
 

6. Algoritmus výpočtu poplatků spojených s produktem Investiční důchodové spoření PLUS podle článku D. bod 
1. písm. d) a g) produktu Investiční důchodové spoření PLUS: 

Výše poplatku (v EUR) = (1- (původní výška Pravidelné výplaty / nová výška Pravidelné výplaty (v EUR))) x 
Sazba poplatku určená podle tabulky v článku D. bod 2. (v%) x aktuální hodnota zůstatku Podílových listů na 
kontě investora (v EUR) 

Výsledná suma poplatku se zaokrouhluje na celé dvě desetinná místa směrem dolů. 
 
 

E. Další poplatky 
S poskytováním jednotlivých služeb a prováděním jednotlivých úkonů IAD pro Investory jsou spojeny (IAD za ně 
vybírá) tyto další poplatky: 

Typ poplatku Sazba 

a) Vyhotovení mimořádného výpisu z Účtu majitele Podílových listů 
1) Podílové fondy, jejichž emise Podílových listů je vydána v měně EUR (hradí 

se v souladu s článkem A. bod 3. Ceníku IAD) 
2) Podílové fondy, jejichž emise Podílových listů je vydána jménem CZK 

(hradí se v souladu s článkem A. bod 3. Ceníku IAD) 
(kód poplatku: 4420) 

 
1,60 EUR s DPH 

 
30,00 CZK s DPH 

b) Přístup IAD ONLINE:  
1) PASIVNÍ 

– zřízení, poskytování služby, resp. změna z jiné služby 
2) PLUS (kód poplatku: 4444) 

– zřízení nebo změna formy služby 
– poskytování služby 

3) Super PLUS  
– zřízení nebo změna formy služby 
– poskytování služby 

 
 

bez poplatku 
 

bez poplatku 
bez poplatku 

 
bez poplatku 
bez poplatku 

c) Zablokování a odblokování Přístupu IAD ONLINE (PASIVNÍ, PLUS, Super 
PLUS) bez poplatku 

d) Přidělení nových Přístupových údajů Přístup IAD ONLINE (PASIVNÍ, PLUS, 
Super PLUS) (kód poplatku: 4488) - kromě prvního přidělení nebo opětovné 
zaslání Přístupových údajů Přístup IAD ONLINE 
1) Podílové fondy, jejichž emise Podílových listů je vydána v měně EUR (hradí 

se v souladu s článkem A. bod 3. Ceníku IAD) 
2) Podílové fondy, jejichž emise Podílových listů je vydána jménem CZK 

(hradí se v souladu s článkem A. bod 3. Ceníku IAD) 

 
 
 

 
1,60 EUR s DPH 

 
100,00 CZK s DPH 

e) Zrušení programu spoření - pro Podílové fondy: 
1) Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 
2) Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. 
3) Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.  

 
16,60 EUR 

s DPH 

f) Registrace přechodu nebo převodu Podílových listů bez poplatku 
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F. Spořící produkty „PROFIT“, „TOP LIFE“ (nabídka produktů Investorem je ukončena) a PROFIT 2 (nabídka 

produktu Investorem je ukončena) 
Se produkty z úspor „PROFIT“ a „TOP LIFE“ a PROFIT 2 jsou spojeny níže uvedené typy poplatků, pro které 

jsou sazba poplatku a základ pro výpočet poplatku stanoveny následovně: 
Typ poplatku Sazba 

poplatku  
Základ výpočtu poplatku 

 

a) Snížení částky měsíčního příspěvku: 
1) podle ustanovení Obchodních podmínek 

produktů účelového spoření „PROFIT“ a 
„TOP LIFE“ článek D. odst. 2 
(kód poplatku: 8811) 

2) podle ustanovení Obchodních podmínek 
pro spoření PROFIT 2 článek 5. bod 5.3 
(kód poplatku: 7711) 

1,5% 

(výška původně stanoveného měsíčního 
příspěvku - výška nově stanoveného 
sníženého měsíčního příspěvku) x zůstatek 
délky smluvní vázanosti v měsících 

b) Zkrácení doby smluvní vázanosti podle 
ustanovení Obchodních podmínek produktů 
účelového spoření „PROFIT“ a „TOP LIFE“ 
článek D. odst. 4. (platí pouze pro spoření 
„TOP LIFE“) (kód poplatku: 8822) 
 

1,5% 

(původně stanovená doba trvání smluvní 
vázanosti v letech - nově stanovená doba 
trvání smluvní vázanosti v letech) x 12 x 
výška stanoveného měsíčního příspěvku 

c) Zaslaní pripomienky1) formou SMS zprávy 
na mobilní telefonní číslo Investora nebo e-
mailem na e-mailovou adresu Investora 
(pokud má IAD zaregistrovanou alespoň jeden 
z těchto údajů týkající se Investora): 
1) podle ustanovení Obchodních podmínek 

produktů účelového spoření „PROFIT“ a 
„TOP LIFE“ článek C. odst. 15  
(kód poplatku: 8866) 

2) podle ustanovení Obchodních podmínek 
pro spoření PROFIT 2 článek 3. bod 3.11 
(kód poplatku: 7766) 

1) Jde o první upozornění Investora na jeden 
nezaplacený měsíční příspěvek 

 

0,00 EUR 

 

d) Zaslaní upomienky2) formou dopisu: 
1) podle ustanovení Obchodních podmínek 

produktů účelového spoření „PROFIT“ a 
„TOP LIFE“ článek C. odst. 15 
(kód poplatku: 8877)  

2) podle ustanovení Obchodních podmínek 
pro spoření PROFIT 2 článek 3. bod 3.11 
(kód poplatku: 7777)  

2) Jde o další upozornění Investora na dva a více 
nezaplacených měsíčních příspěvků 

 

1,50 EUR 
s DPH 

 

e) Předčasný zánik produktu: 
1) podle ustanovení Obchodních podmínek 

produktů účelového spoření „PROFIT“ a 
„TOP LIFE“ článek E. odst. 2. a odst.1, 

2) písm. b), c), d), e) (kód poplatku: 8888)  
3) podle ustanovení Obchodních podmínek 

pro spoření PROFIT 2 článek 6. bod 6.5 

1,5% 

Výška stanoveného měsíčního příspěvku x 
12 x doba trvání smluvní vázanosti (sjednaná 
délka spoření v letech) 

g) Registrace a zrušení pozastavení práva nakládat s Podílovými listy bez poplatku 

h) Výpis z registru zástavních práv a registru zabezpečovacích převodů bez poplatku 
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Typ poplatku Sazba 
poplatku  

Základ výpočtu poplatku 
 

(kód poplatku: 7788) 

f) Prodlení Investora placením měsíčního 
příspěvku: 
1) podle ustanovení Obchodních podmínek 

produktů účelového spoření „PROFIT“ a 
„TOP LIFE“ článek C. odst. 15 
(kód poplatku 8899) 

2) podle ustanovení Obchodních podmínek 
pro spoření PROFIT 2 článek 3. bod 3.11 
(kód poplatku 7799)  

4,00 EUR 
s DPH 

Pokud investor nezaplatí měsíční příspěvek 
uhradí poplatek za prodlení následovně:  
1) poprvé v první pracovní den kalendářního 

měsíce následujícího po čtyřech 
kalendářních měsících včetně 
kalendářního měsíce, ve kterém měl 
povinnost uhradit měsíční příspěvek 
stanovený podle Smlouvy o účelovém 
„PROFIT“ a „TOP LIFE“ nebo Měsíční 
příspěvek stanovený podle Smlouvy o 
spoření PROFIT 2 

2) a opakovaně vždy v první pracovní den 
kalendářního měsíce následujícího vždy 
po čtyřech kalendářních měsících, pokud 
u investora stále evidujeme nezaplacený 
měsíční příspěvek podle Smlouvy o 
účelovém „PROFIT“ a „TOP LIFE“ 
(„PROFIT“ a „TOP LIFE“) nebo Měsíční 
příspěvek podle Smlouvy o spoření 
PROFIT 2. 

 
 
G. Investiční program „ZFProfit“ (nabídka produktu investorům je ukončena) 

S produktem investiční program „ZFProfit“ jsou spojeny další níže uvedené typy poplatků, pro které jsou 
sazba poplatku a základ pro výpočet poplatku stanoveny následovně: 

Typ poplatku Sazba 
poplatku  

Základ výpočtu poplatku 
 

a) Snížení částky měsíčního příspěvku podle 
ustanovení Obchodních podmínek investičního 
programu „ZFProfit“ článek D. odst. 2 
(kód poplatku: 8811) 

3,0% 

Výška původně stanoveného měsíčního 
příspěvku - výška nově stanoveného 
sníženého měsíčního příspěvku) x zůstatek 
délky smluvní vázanosti v měsících 

b) Zaslaní pripomienky1) formou SMS zprávy na 
mobilní telefonní číslo Investora nebo e-mailem 
na e-mailovou adresu Investora (pokud má IAD 
zaregistrovanou alespoň jeden z těchto údajů 
týkající se Investora) podle ustanovení 
Obchodních podmínek investičního programu 
„ZFProfit“ článek C. odst. 15 

(kód poplatku: 8866) 
1) Jde o první upozornění Investora na jeden 

nezaplacený měsíční příspěvek 

0,00 EUR 

 

c) Zaslaní upomienky2) formou dopisu podle 
ustanovení Obchodních podmínek investičního 
programu „ZFProfit“ článek C. odst. 15 (kód 
poplatku: 8877 

2) Jde o další upozornění Investora na dva a více 
nezaplacených měsíčních příspěvků 

2,50 EUR 
s DPH 

 

d) Zánik investičního programu „ZFProfit“ 
podle ustanovení Obchodních podmínek 
investičního programu "ZFProfit" článek E. ods. 
1 písm. b), c), d), e) (kód poplatku: 8888) 

3,00% 

Výška stanoveného měsíčního příspěvku x 
12 x doba trvání smluvní vázanosti 
(sjednaná délka spoření v letech) 
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Typ poplatku Sazba 
poplatku  

Základ výpočtu poplatku 
 

e) Prodlení Investora s placením měsíčního 
příspěvku podle ustanovení Obchodních 
podmínek investičního programu „ZFProfit“ 
článek C. odst. 15 (kód poplatku 8899) 
 

4,00 EUR 
s DPH 

Pokud investor nezaplatí měsíční příspěvek 
podle ustanovení Obchodních podmínek 
investičního programu „ZFProfit“ článek C. 
odst. 15 uhradí poplatek za prodlení 
následovně:  
1) poprvé v první pracovní den 

kalendářního měsíce následujícího po 
čtyřech kalendářních měsících včetně 
kalendářního měsíce, ve kterém měl 
povinnost uhradit měsíční příspěvek 

2) a opakovaně vždy v první pracovní den 
kalendářního měsíce následujícího vždy 
po čtyřech kalendářních měsících, 
pokud u investora stále evidujeme 
nezaplacený měsíční příspěvek 

 
 
H. Distribuce Cenných papírů zahraničních subjektů 

S nákupem (nabytím) a prodejem (vyplacením nebo zpětným odkupem) Cenného papíru zahraničního 
subjektu jsou spojeny další níže uvedené typy poplatků, pro které je sazba poplatku stanovena následovně: 

* poplatek třetí strany ve smyslu jejich platného ceníku 
        Všechny poplatky se hradí na vrub účtu Investora vedeného v analytické evidenci IAD. 
 

 
 
I. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Ceník IAD je účinný od 1.2.2020. 

 
2. Tento Ceník IAD ode dne jeho účinnosti určuje i část obsahu smluv/smluvních vztahů IAD a Investory, k uzavření 

kterých došlo před účinností tohoto Ceníku IAD, pokud trvají za účinnosti tohoto Ceníku IAD. 
 

3. IAD je oprávněna tento Ceník IAD jednostranně změnit, zrušit nebo nahradit novým Ceníkem IAD. Po každé 
změně Ceníku IAD je IAD povinna zveřejnit na Webovém sídle IAD úplné znění Ceníku IAD. Do třiceti (30) dnů 
poté, co IAD Ceník IAD změní a na Webovém sídle IAD zveřejní úplné znění Ceníku IAD se zapracovanými 
změnami, nebo nahradí a na Webovém sídle IAD zveřejní nový Ceník IAD může Investor smlouvu/smluvní vztah 
IAD a Investora, pokud se ho změna nebo nahrazení Ceníku IAD přímo týká, vypovědět; 

Typ poplatku Sazba 

a) Vstupní poplatek (při nákupu) 0% – 5% z objemu investice 

b) Výstupní poplatek (při prodeji) bez poplatku 

c)   Základní poplatek IAD (při nákupu) 0,2%  z   objemu investice 

d) Poplatky za zvláštní služby a úkony spojené s nákupem a 
prodejem: 
Finanční vypořádání obchodu v EUR 
Finanční vypořádání obchodu v cizí měně (CM)  
Měnová konverze 
Připsání výnosu z Cenného papíru zahraničního subjektu 
Konfirmace 
 

 
 

bez poplatku 
0,5% min: 10 max: 40,00 EUR* / ekvivalent CM 

  2,00 EUR 
 bez poplatku 

1,19 EUR /obchod 
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pokud tak neučiní, tak potom platí, že Investor vyjádřil souhlas se změnou nebo nahrazením Ceníku IAD a vůli být 
vázán změněným Ceníkem IAD od účinnosti jeho změněného znění nebo novým Ceníkem IAD od účinnosti jeho 
nového znění. 

 
V Bratislavě, dne 16.12.2019 

 
 
 
 

IAD Investments, správ. spol., a.s. 
Ing. Vladimír Bencz, předseda představenstva  Mgr. Vladimír Bolek, člen představenstva 
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