CENÍK INVESTIČNÍCH SLUŽEB
investičního zprostředkovatele STOCK BUSINESS, a.s., (dále též „Zprostředkovatel a mandatář“)
tento ceník tvoří přílohu k mandátní smlouvě uzavřené mezi „mandantem“ a „mandatářem“

A.

Poskytování hlavních investičních služeb
Za poskytování hlavních investičních služeb spočívajících v přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních
cenných papírů a ETF a poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních cenných papírů a ETF náleží
Zprostředkovateli poplatek, jeho výše je stanovené v následujících sazbách/hodnotách. Poplatek se účtuje a inkasuje
jednorázově po provedení obchodu spolupracujícím obchodníkem s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s.
(dále též „OCP“). Poplatky jsou hrazeny formou inkasního čerpání z Klientského účtu vedeného OCP. Základem pro
výpočet poplatku je objem skutečně realizovaného obchodu.

1.

Zprostředkování obchodů s akciemi a ETF

Umístění převodního místa (trhu)

Poplatek: (% z objemu
zprostředkovaného obchodu)

0,35
0,60
0,55
0,60
0,60
individuálně

Česká republika, Slovensko
USA
Západní Evropa
Maďarsko a Polsko
Asie
Ostatní

2.

-

Zprostředkování obchodů s dluhopisy
Druh investičního nástroje

Dluhopisy

B.

Minimální poplatek

Poplatek: (% z objemu zprostředkovaného obchodu)
1,8

Zprostředkování poskytnutí úvěru na nákup investičních nástrojů
Za zprostředkování poskytnutí úvěru ze strany OCP Zákazníkovi náleží Zprostředkovateli Odměna, jejíž výše je
stanovené v následujících sazbách/hodnotách. Odměna je počítána jako úrok za čerpání úvěru poskytnutého OCP
(dále jen „Úroková sazba Zprostředkovatele“). Úroky jsou počítány sazbou s jednotkovým obdobím p.a. (360 dní).
Odměna je splatná formou inkasního čerpání z Klientského účtu vedeného OCP ke dni vrácení poskytnutého úvěru.
Typ úvěru

Repo operace
Povolený debet (margin)

C.

Úroková sazba Zprostředkovatele
individuálně
2,05

Závěrečná ustanovení
-

-

Poplatek se účtuje jednorázově po provedení obchodu ATLANTIK finanční trhy, a.s., (dále též „OCP“), a to
bezprostředně po vypořádání. Obchod je vypořádán T+3, v bodě A po provedení obchodu dané operace.
Veškeré poplatky jsou splatné formou inkasního čerpání na základě pokynu zadaného mandatářem „zprostředkovatelem“ OCP z Klientského účtu vedeného u „OCP“, a to v měně, ve které je denominovaný
investiční nástroj, který je předmětem transakce. Základem pro výpočet poplatku je objem skutečně
zrealizovaného obchodu.
Poplatky stanovené na individuální bázi budou upřesněny před realizací obchodu písemnou formou
podepsanou oběma stranami.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, pokud se DPH připočítává

podpis Zákazníka/ mandanta

1

