Investičné služby
Investičné služby v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách

§6 Investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby:




Investičné služby a investičné činnosti sú:
o

prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých
finančných nástrojov,

o

vykonanie pokynu klienta na jeho účet,

o

obchodovanie na vlastný účet,

o

riadenie portfólia,

o

investičné poradenstvo,

o

upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku,

o

umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku,

o

organizovanie mnohostranného obchodného systému.

Vedľajšie služby sú:
o

úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a
súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,

o

poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s
jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo
pôžičky zapojený do tohto obchodu,

o

poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a
poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo
rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,

o

vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním
investičných služieb,

o

vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy
všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,

o

služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,

o

služby a činnosti podľa odseku 1 a písmen a) až f) týkajúce sa podkladových nástrojov
derivátov podľa § 5 písm. e) až g) a j), ak sú spojené s poskytovaním investičných
služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty.



Vykonaním pokynu klienta na jeho účet je konanie na účely uzatvorenia zmluvy na nákup
alebo predaj jedného alebo viacerých finančných nástrojov na účet klienta.



Obchodovaním na vlastný účet je obchodovanie s vlastným majetkom, ktorého výsledkom je
uzavretie obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi; obchodovaním na
vlastný účet nie je spravovanie vlastného majetku.



Riadením portfólia je obhospodarovanie portfólia finančných nástrojov v súlade s
oprávneniami udelenými klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa.



Investičným poradenstvom je poskytovanie osobného odporúčania klientovi na jeho žiadosť
alebo na základe podnetu poskytovateľa investičnej služby v súvislosti s jedným alebo
viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi.



Osobným odporúčaním je odporúčanie, ktoré je poskytnuté investorovi, potenciálnemu
investorovi, sprostredkovateľovi investora alebo sprostredkovateľovi potenciálneho investora,
ak je toto odporúčanie prezentované ako vhodné pre konkrétnu osobu alebo je založené na
posúdení jej osobných pomerov a obsahuje odporúčanie vykonať jeden z týchto úkonov:
o

kúpiť, predať, upísať, vymeniť, predložiť na splatenie, držať alebo prevziať príslušný
finančný nástroj alebo

o

uplatniť alebo neuplatniť akékoľvek právo kúpiť, predať, upísať, vymeniť alebo
predložiť na splatenie finančný nástroj, ktoré vyplýva z príslušného finančného
nástroja.



Za osobné odporúčanie sa nepovažuje odporúčanie (v zmysle vyššie uvedeného), ak je takéto
odporúčanie vydané výhradne prostredníctvom prostriedkov zverejnenia alebo pre verejnosť.



Upisovaním je nadobudnutie finančných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účely ich
predaja tretím osobám. Umiestňovaním sa rozumie zabezpečovanie predaja finančných
nástrojov pre emitenta pri ich vydaní. Pevným záväzkom sa rozumie záväzok zabezpečiť
predaj finančných nástrojov za vopred dohodnutú cenu vrátane záväzku odkúpiť od emitenta
nepredané finančné nástroje.



Držiteľskou správou je správa, pri ktorej právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv
spojených s cenným papierom pre majiteľa cenného papiera voči tretím osobám vykonáva vo
svojom mene a na účet klienta správca, najmä



o

prijatie finančného nástroja v prospech účtu klienta,

o

dodanie finančného nástroja na ťarchu účtu klienta,

o

pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z držania finančného nástroja
na účet klienta.

Držaním finančných nástrojov klienta je výkon úschovy a správy finančných nástrojov klienta
v mene obchodníka s cennými papiermi na účet klienta; držaním sa rozumie aj nakladanie s
finančnými nástrojmi prijatými od klienta na zabezpečenie vykonania iných investičných
služieb a investičných činností.

Prehľad finančných nástrojov, investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v
zmysle zákona o CP, na ktoré je OTP Banka Slovensko, a.s. oprávnená a ktoré zároveň aktívne
ponúka.

