
Sadzobník poplatkov a náhrad International Investment Platform, o.c.p., a.s. 
 
1. Riadenie portfólia Konto života PLUS 
 

Poplatok Výška Splatnosť 
a) vstupný poplatok 4,90 % z každej 

prijatej platby 
deň pripísania investície do Portfólia 

Klienta 
b) vstupný poplatok z mimoriadnej investície 4,00 % z každej 

prijatej platby 
deň pripísania investície do Portfólia 

Klienta 
c) poplatok za riadenie Portfólia 1,30 % p.a.2  alikvotne na mesačnej báze k 

poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca 

d) držiteľská správa pre finančné nástroje v rámci Portfólia 0,00 €  mesačne k poslednému dňu 
kalendárneho mesiaca 

e) poplatok za výber peňažných prostriedkov z Portfólia pred uplynutím dohodnutej 
doby investovania 

0,00 € deň vykonania operácie 

f) poplatok za výpis na základe žiadosti Klienta (nad rámec zákonnej povinnosti) 5,00 € deň vykonania operácie 
g) výstupný poplatok pri zániku Zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby investovania 
alebo pri zániku Zmluvy po uplynutí dohodnutej doby investovania, ak Klient neuhradil 
celkovú sumu investície uvedenú v Zmluve3 

  

ga) pred uplynutím 6 rokov od momentu uzatvorenia Zmluvy 8,00 % 
z celkovej sumy 

investície 
uvedenej 
v Zmluve 

deň vykonania operácie 

gb) po uplynutí 6 rokov od momentu uzatvorenia Zmluvy 5,00 % 
z celkovej sumy 

investície 
uvedenej 
v Zmluve 

deň vykonania operácie 

 
2 Základ pre výpočet poplatku za riadenie Portfólia je priemerná denná výška hodnoty Portfólia počítaná z hodnoty finančných nástrojov v Portfóliu 
3 Tento poplatok sa neuplatní v prípade úmrtia Klienta, na základe žiadosti oprávnených dedičov Klienta   
 
 
2. Riadenie portfólia LifeFlex 
 

Poplatok Výška  Splatnosť 
a) vstupný poplatok 5,50 % z každej 

prijatej platby 
deň pripísania investície do Portfólia 

Klienta 
b) vstupný poplatok z mimoriadnej investície 4,50 % z každej 

prijatej platby 
deň pripísania investície do Portfólia 

Klienta 
c) administratívny poplatok 1,50 € mesačne 

 
mesačne, k poslednému dňu 

kalendárneho mesiaca 
d) poplatok za riadenie Portfólia  0,00 % p.a. alikvotne na mesačnej báze k 

poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca 

e) security depozit 5,00 % z celkovej 
sumy investície 

deň prijatia platby Klienta, až do 
momentu úhrady celého poplatku 

f) poplatok za výber peňažných prostriedkov z Portfólia pred uplynutím dohodnutej 
doby investovania 

0,00 € 
 

deň vykonania operácie 
 

g) poplatok za výpis na základe žiadosti Klienta (nad rámec zákonnej povinnosti) 5,00 € 
 

deň vykonania operácie 
 

h) výstupný poplatok pri zániku Zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby investovania 0,00 € 
 

deň vykonania operácie 
 

i) poplatok za zmenu investičnej stratégie (len pre 4. a nasledujúce zmeny investičnej 
stratégie počas doby investovania alebo pre 2. a nasledujúce zmeny investičnej 
stratégie počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov) 

50,00 €  deň vykonania operácie 
 

 
 



3. Investičný účet FlexMax Konto 
 

Poplatok Výška Splatnosť 
a) poplatok za vysporiadanie investície Klienta 0,30 % z každej 

prijatej platby 
deň pripísania platby na Investičný účet 

Klienta 
b) poplatok za prvú zmenu alokácie v kalendárnom roku 0,00 € deň vykonania operácie 
c) poplatok za druhú a každú ďalšiu zmenu alokácie v kalendárnom roku 10,00 € deň vykonania operácie 
d) poplatok za držiteľskú správu pre finančné nástroje v rámci Investičného účtu 1,00 % p.a.4 alikvotne na mesačnej báze k 

poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca 

e) poplatok za výber peňažných prostriedkov z Investičného účtu pred uplynutím 
dohodnutej doby investovania 

0,00 € deň vykonania operácie 

f) poplatok za výpis na základe žiadosti Klienta (nad rámec zákonnej povinnosti) 5,00 € deň vykonania operácie 
g) výstupný poplatok pri zániku Zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby investovania 
alebo pri zániku Zmluvy po uplynutí dohodnutej doby investovania, ak Klient neuhradil 
celkovú sumu investície uvedenú v Zmluve 

0,00 % deň vykonania operácie 

Vstupný poplatok pre Investičný účet FlexMax Konto Vstupný poplatok je poplatok za investičné poradenstvo, 
ktoré Klientovi poskytol Sprostredkovateľ prostredníctvom 
Poradcu a za prijatie Pokynu a jeho postúpenie 
Obchodníkovi na vykonanie. Výšku a spôsob platenia 
vstupného poplatku určuje Poradca na základe pokynu 
Sprostredkovateľa. Vstupný poplatok vyberá Obchodník, 
avšak tento je príjmom Sprostredkovateľa. Výška vstupného 
poplatku je 0,00 - 5,00 % z Celkovej sumy investície. 
Vstupný poplatok za sprostredkovanie uhradený vopred nie 
je možné Klientovi vrátiť, ak Zmluva zanikla pred uplynutím 
dohodnutej doby investovania, alebo ak Zmluva zanikla po 
uplynutí dohodnutej doby investovania, ak Klient neuhradil 
celkovú sumu investície uvedenú v Zmluve, nakoľko 
investičné služby (investičné poradenstvo a prijatie a 
postúpenie Pokynu) boli Klientovi poskytnuté bez ohľadu na 
dĺžku doby investovania. 

 
4Základ pre výpočet poplatku za držiteľskú správu pre finančné nástroje v rámci Investičného účtu je priemerná denná výška hodnoty Investičného účtu 
počítaná z hodnoty finančných nástrojov v Investičnom účte  
 
 
4. Ostatné služby 

Poplatok Výška  Splatnosť 
a) investičné poradenstvo v rámci investičných služieb podľa bodov 1., 2. alebo 3. 
Sadzobníka 

0,00 € deň vykonania operácie 

b) investičné poradenstvo ako samostatná investičná služba  dohodou deň vykonania operácie 
c) ostatné služby v Sadzobníku neuvedené (za každých začatých 15 minút) pri úkone 
pre Klientov 

5,00 € deň vykonania operácie 

 
 
Sadzobník poplatkov a náhrad International Investment Platform, o.c.p., a.s., je platný od 01. 09. 2020. 
 


