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Podmienky produktu Kombi vklad
V tomto dokumente je uvedený základný rámec pre poskytovanie produktu Kombi vklad, ktorý je
kombináciou vkladu na Vkladovom účte a jednorazovej investície do podielového fondu.

Kombi vklad Klasik
Kombinácia vkladu s 12-mesačnou viazanosťou a investície do podielového fondu SPORO ŠIP Klasik.
Minimálna výška celkovej investície: 1 500 EUR
Rozdelenie celkovej investície:



1/3 investície ako vklad na Vkladovom účte (min. 500 EUR)
2/3 investície do SPORO ŠIP Klasik (min. 1 000 EUR)

Pri investovaní do SPORO ŠIP Klasik v rámci produktu Kombi vklad Klasik je základný vstupný poplatok vo
výške 0,60 %, pričom iné zľavy zo základných vstupných poplatkov sa neuplatnia.
Kombi vklad Premium
Kombinácia vkladu s 12-mesačnou viazanosťou a investície do podielového fondu SPORO Aktívne portfólio.
Minimálna výška celkovej investície: 9 000 EUR
Rozdelenie celkovej investície:



1/3 investície ako vklad na Vkladovom účte (min. 3 000 EUR)
2/3 investície do SPORO Aktívne portfólio (min. 6 000 EUR)

Pri investovaní do SPORO Aktívneho portfólia v rámci produktu Kombi vklad Premium je základný vstupný
poplatok vo výške 0,80 %, pričom iné zľavy zo základných vstupných poplatkov sa neuplatnia.

Podmienky prijatia a postúpenia Pokynu na obstaranie CP, ktorého predmetom je vydanie
podielových listov v rámci produktu Kombi vklad
Banka prijme Pokyn, ak má Klient v momente prijatia Pokynu alebo v deň investície uvedenom na Pokyne
dostatok peňažných prostriedkov na účte potrebných na obstaranie vydania podielových listov a súčasne na
prevod vkladu na Vkladový účet.
Opakovanie pokusu o prijatie Pokynu pri nedostatku peňažných prostriedkov na účte:
Ak Klient nebude mať v deň investície na účte dostatok peňažných prostriedkov na obstaranie vydania
podielových listov na základe Pokynu a súčasne na prevod vkladu na Vkladový účet, Banka sa pokúsi
rezervovať peňažné prostriedky na účte Klienta počas 5 nasledujúcich kalendárnych dní odo dňa investície.
Tento postup Banka uplatní pri Pokynoch, v ktorých Klient určil deň investície na neskorší deň než je deň
udelenia Pokynu.
Postúpenie Pokynu na vykonanie:
Pokyn na obstaranie CP, ktorého predmetom je vydanie podielových listov v rámci produktu Kombi vklad,
Banka postúpi na vykonanie do správcovskej spoločnosti v súlade s Podmienkami investovania do
podielových fondov určenými Bankou Zverejnením.
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Zoznam použitých pojmov a skratiek:
SPORO ŠIP Klasik – podielový fond Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ŠIP Klasik,
o.p.f.
SPORO Aktívne portfólio - podielový fond Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.,
Aktívne portfólio, o.p.f.

