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1. Všeobecné 
 

 
BASIC, STANDARD, PRO BASIC PREMIUM, STANDARD 

PREMIUM, PRO PREMIUM PRO FLAT FEE PRO FLAT FEE PREMIUM 1) 

Otvorenie alebo 
zrušenie účtu Bez poplatku Bez poplatku Bez poplatku Bez poplatku 

Mesačný poplatok za 
vedenie Účtu Bez poplatku alebo do výšky 10 EUR 2) Bez poplatku alebo do výšky 10 EUR 2) Fixný poplatok, ako je uvedené 

nižšie ** 
Fixný poplatok, ako je uvedené 

nižšie ** 

Poplatok za výplatu 
prostriedkov v hodnote 

nižšej ako 100 EUR / 
150 USD 

10 EUR / 20 USD 10 EUR / 20 USD 10 EUR / 20 USD 10 EUR / 20 USD 

Výpis denných operácií 
na Účte Zákazníka 

zasielaný poštou (len na 
vyžiadanie) 

30 EUR / 50 USD 30 EUR / 50 USD 30 EUR / 50 USD 30 EUR / 50 USD 

 
Výpis mesačných 
operácií na Účte 

Zákazníka zasielaný 
poštou alebo výpis 

zmien v obchodných 
podmienkach (len na 

vyžiadanie). 
 

100 EUR / 150 USD 100 EUR / 150 USD 100 EUR / 150 USD 100 EUR / 150 USD 

Sankčný úrok Zákonný sankčný úrok Zákonný sankčný úrok Zákonný sankčný úrok Zákonný sankčný úrok 

 
Poplatok za vklad 
kreditnou alebo 
debetnou kartou 

 

0,70 % z vloženej sumy (vklad v EUR) 
0,95 % z vloženej sumy (vklad v USD) 

0,70 % z vloženej sumy (vklad v EUR) 
0,95 % z vloženej sumy (vklad v USD) 

0,70 % z vloženej sumy (vklad v 
EUR) 0,95 % z vloženej sumy 

(vklad v USD) 

0,70 % z vloženej sumy (vklad v 
EUR) 0,95 % z vloženej sumy 

(vklad v USD) 

Poplatok za vklad 
prostredníctvom služby 

PayU 

0,70 % z vloženej sumy (vklad v EUR) 
0,95 % z vloženej sumy (vklad v USD) 

0,70 % z vloženej sumy (vklad v EUR) 
0,95 % z vloženej sumy (vklad v USD) 

0,70 % z vloženej sumy (vklad v 
EUR) 0,95 % z vloženej sumy 

(vklad v USD) 

0,70 % z vloženej sumy (vklad v 
EUR) 0,95 % z vloženej sumy 

(vklad v USD) 



Poplatok za každé 
vyhotovenie a zaslanie 

denného výpisu 
transakcií v papierovej 

podobe 

50 EUR / 60 USD + 0,3 EUR /  0,35 
USD za každú stránku + poplatok vo 

výške nákladov na doručenie 
kuriérom za vyhotovenie a zaslanie 

denného výpisu transakcií 

50 EUR / 60 USD + 0,3 EUR / 0,35 USD 
za každú stránku + poplatok vo výške 
nákladov na doručenie kuriérom za 

vyhotovenie a zaslanie denného výpisu 
transakcií 

50 EUR / 60 USD + 0,3 EUR /  
0,35 USD za každú stránku + 

poplatok vo výške nákladov na 
doručenie kuriérom za 
vyhotovenie a zaslanie 

denného výpisu transakcií 

50 EUR / 60 USD + 0,3 EUR /  
0,35 USD za každú stránku + 

poplatok vo výške nákladov na 
doručenie kuriérom za 
vyhotovenie a zaslanie 

denného výpisu transakcií 
 

Poplatok za každú 
opakujúcu sa žiadosť o 

zaslanie dokumentu 
obsahujúceho kľúčové 

informácie o 
Finančných nástrojoch 

poskytovaných XTB 
(KID, Key information 

document) v papierovej 
podobe 

 

50 EUR / 60 USD + 0,3 EUR / 0,35 USD 
za každú stránku + poplatok vo výške 
nákladov na doručenie kuriérom za 

vyhotovenie a zaslanie denného 
výpisu transakcií 

50 EUR / 60 USD + 0,3 EUR / 0,35 USD 
za každú stránku + poplatok vo výške 
nákladov na doručenie kuriérom za 

vyhotovenie a zaslanie denného výpisu 
transakcií 

50 EUR / 60 USD + 0,3 EUR / 
0,35 USD za každú stránku + 

poplatok vo výške nákladov na 
doručenie kuriérom za 
vyhotovenie a zaslanie 

denného výpisu transakcií 

50 EUR / 60 USD + 0,3 EUR / 
0,35 USD za každú stránku + 

poplatok vo výške nákladov na 
doručenie kuriérom za 
vyhotovenie a zaslanie 

denného výpisu transakcií 

 
Poplatok za každé 

vyhotovenie a zaslanie 
výpisu o uchovávaných 
Finančných nástrojoch a 

peňažných 
prostriedkoch alebo 

informácie o 
vynaložených 

nákladoch a poplatkoch 
v papierovej podobe. 

 

50 EUR / 60 USD + 0,3 EUR / 0,35 USD 
za každú stránku + poplatok vo výške 
nákladov na doručenie kuriérom za 

vyhotovenie a zaslanie denného 
výpisu o uchovávaných Finančných 

nástrojoch a peňažných prostriedkoch 
alebo informácie o zaplatených 

nákladoch a poplatkoch 

50 EUR / 60 USD + 0,3 EUR / 0,35 USD 
za každú stránku + poplatok vo výške 
nákladov na doručenie kuriérom za 

vyhotovenie a zaslanie denného výpisu 
o uchovávaných Finančných nástrojoch 

a peňažných prostriedkoch alebo 
informácie o zaplatených nákladoch a 

poplatkoch 

50 EUR / 60 USD + 0,3 EUR / 
0,35 USD za každú stránku + 

poplatok vo výške nákladov na 
doručenie kuriérom za 
vyhotovenie a zaslanie 

denného výpisu o 
uchovávaných Finančných 

nástrojoch a peňažných 
prostriedkoch alebo informácie 

o zaplatených nákladoch a 
poplatkoch 

50 EUR / 60 USD + 0,3 EUR / 
0,35 USD za každú stránku + 

poplatok vo výške nákladov na 
doručenie kuriérom za 
vyhotovenie a zaslanie 

denného výpisu o 
uchovávaných Finančných 

nástrojoch a peňažných 
prostriedkoch alebo informácie 

o zaplatených nákladoch a 
poplatkoch 

Úročenie finančných 
prostriedkov Zákazníka 

podľa bodu 4.18 
Obchodných 
podmienok 

Priemerné ročné úročenie je medzi 0% a 2% 

 
Provízia za Transakciu v 
rámci Účtov PRO, PRO 
PREMIUM - otvorenie 
pozície a zatvorenie 

pozície 
 

3,5 EUR/4 USD za 1 Lot 
Za otvorenie a zatvorenie pozície na CFD – Forex, Indexy a Komodity okrem Akcií CFD, ETF CFD, Syntetických akcií a Kryptomien. 



Ohlasovacia služba 
riadiaca sa Obchodnými 

podmienkami 
delegovania služby 

hlásenia transakcií na X-
Trade Brokers DM S. A. 

Zákazníkom, ktorý je 
finančnou protistranou 

alebo nefinančnou 
protistranou „plus“ 

Bez poplatku Bez poplatku Bez poplatku Bez poplatku 

Provízia za Transakciu v 
rámci Účtov PRO, PRO 
PREMIUM - otvorenie 
pozície a zatvorenie 

pozície 

 
Provízia za Transakcie CFD založené na Kryptomenách v objeme: 

 
Instrument Provízia Objem 

BITCOIN 3,5 EUR* 1 
ETHEREUM 3,5 EUR* 10 

RIPPLE 3,5 EUR* 10000 
LITECOIN 3,5 EUR* 100 

DASH 3,5 EUR* 10 
ETHERCLASSIC 3,5 EUR* 100 
BITCOINCASH 3,5 EUR* 10 

EOS 3,5 EUR* 1000 
STELLAR 3,5 EUR* 10000 
ADABTC 3,5 EUR* 10 
BCHBTC 3,5 EUR* 1 
DSHBTC 3,5 EUR* 1 
EOSBTC 3,5 EUR* 1 
ETHBTC 3,5 EUR* 1 
IOTABTC 3,5 EUR* 1 
LTCBTC 3,5 EUR* 1 
TRXBTC 3,5 EUR* 1 
XLMBTC 3,5 EUR* 1 
XMRBTC 3,5 EUR* 1 
XRPBTC 3,5 EUR* 1 
NEOBTC 3,5 EUR* 1 
XEMBTC 3,5 EUR* 1 
ZECBTC 3,5 EUR* 1 
EOSETH 3,5 EUR* 10 
TRXETH 3,5 EUR* 10 

*3,5 EUR/4 USD 
 



Provízia účtovaná z 
obratu na nasledujúcich 
inštrumentoch: ITA.40, 

ITA.40., ITA.40.,  
ITA.40+ a ITA40.cash 

 
 

Paušálny poplatok vzťahujúci sa k nominálnej hodnote Transakcie podľa tabuľky nižšie 3): 
 

Hodnota Transakcie Poplatok 
0-2,500 EUR 0,25 EUR 

2,500- 5,000 EUR 0,5 EUR 
5,000- 10,000 EUR 1 EUR 

10,000- 50,000 EUR 5 EUR 
50,000- 100,000 EUR 10 EUR 

100,000- 500,000 EUR 50 EUR 
500,000- 1,000,000 EUR 100 EUR 

nad 1,000,000 EUR 200 EUR 
 

**Provízia za Transakcie 
v rámci Účtu PRO FLAT 

FEE  a PRO FLAT FEE 
PREMIUM 

 
1. V prípade ponuky PRO FLAT FEE (vrátane PREMIUM) je poplatok 199 EUR strhnutý automaticky, len čo dôjde k akceptácii ponuky 

Zákazníkom. Mesačné poplatky za vedenie Účtu v rámci ponuky PRO FLAT FEE sú strhnuté na začiatku každého mesiaca alebo neskôr, ak nie 
je možné poplatky strhnúť na začiatku mesiaca, pričom ich výška sa odvíja od zobchodovaného objemu za predchádzajúci mesiac: 

a. ekvivalent 199 EUR - množstvo Transakcií do 49,99 lotov 
b. ekvivalent 499 EUR - množstvo Transakcií od 50 do 499,99 lotov 

c. ekvivalent 1 499 EUR - množstvo Transakcií od 500 lotov 4) 
 

2. Pokiaľ dôjde k aktivácii ponuky do 20. dňa mesiaca (vrátane), mesačný poplatok je strhnutý na začiatku nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ dôjde 
k aktivácii ponuky od 21. dňa mesiaca (vrátane), mesačný poplatok je strhnutý na začiatku mesiaca po nasledujúcom mesiaci. 

 
 Mesiac 1 Mesiac 2 Mesiac 3 

Do 20. dňa (vrátane) Poplatok 199 EUR 
Mesačný poplatok podľa 
objemu obchodovania za 

Mesiac 1 

Mesačný poplatok 
podľa objemu 

obchodovania za 
Mesiac 2 

Od 21. dňa (vrátane) Poplatok 199 EUR - 

Mesačný poplatok 
podľa objemu 

obchodovania za 
Mesiac 1 a Mesiac 2 

 
3. V oboch prípadoch bude poplatok vychádzať z objemu obchodovania zrealizovaného Zákazníkom v príslušnom mesiaci a v oboch prípadoch 

bude poplatok 199 EUR účtovaný, len čo dôjde k aktivácii ponuky. Pokiaľ Zákazník požiada o deaktiváciu po začiatku mesiaca, poplatok je 
účtovaný v plnej výške a je strhnutý na začiatku nasledujúceho mesiaca v množstve vychádzajúcom z objemu obchodovania zrealizovaného 

Zákazníkom. Pri absencii Transakcií sa mesačný poplatok neúčtuje. 
 

 

1) Účet vyradený z ponuky 1. apríla 2017. Poplatky a provízie sa vzťahujú len k účtom s aktívnou ponukou k 1. aprílu 2017. 



2) Ak nie je na účte Zákazníka za posledných 365 dní žiadna otvárajúca alebo uzatvárajúca pozícia a žiadny vklad za posledných 90 dní, je účtovaný poplatok vo výške 10 EUR. Pri nedostatku 
finančných prostriedkov je účtovaný poplatok vo výške voľných prostriedkov, ktoré zostali na účte zákazníka. Pred strhnutím poplatku je suma prevedená do meny účtu. 
3) Poplatok FTT z finančných transakcií je vypočítaný nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom bola Transakcia vykonaná. 
4) V prípade Kryptomien 1 lot predstavuje 10 lotov ETHEREUM, 10000 lotov RIPPLE, 100 lotov LITECOIN a 10 lotov DASH 
 
 
 
 
 
 

2. Tabuľka poplatkov a provízií pre Akcie CFD a ETF CFD 
 

Trh 
 

Komisný poplatok pre Transakcie  (každé otvorenie a uzavretie 
pozície) pre Akcie CFD a ETF CFD na príslušnom trhu 1) 

Poplatok odpočítaný od ekvivalentu dividendy Zákazníka na 
práslušnom trhu 2) 

Akcie CFD Belgicko 0,08% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 30.00% 
Akcie CFD Dánsko 0,08%  z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 27.00% 
Akcie CFD Finsko 0,08% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 20.00% 

Akcie CFD Francúzsko 0,08% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 28.00% 
Akcie CFD Španielsko 0,08%  z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 19.00% 
Akcie CFD Holandsko 0,08%  z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 15.00% 
Akcie CFD Nemecko 0,08%  z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 26.375% 

Akcie CFD Nórsko 0,08%  z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 25.00% 
Akcie CFD Portugalsko 0,08%  z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 25.00% 

Akcie CFD Švédsko 0,08%  z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 30.00% 
Akcie CFD Česká republika 0,25%  z hodnoty Transakcie, minimálne 300 CZK 15.00% 

Akcie CFD USA 0,08%  z hodnoty Transakcie, minimálne 8 USD 30.00% 
Akcie CFD Švajčiarsko 0,08%  z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 35.00% 

Akcie CFD Veľká Británia 0,08%   z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 0.00% 
Akcie CFD Veľká Británia  

(medzinárodný trh) 0,08%  z hodnoty Transakcie, minimálne 10 USD 15.00% 

Akcie CFD Taliansko  
 

 
0,08%  z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR+ 0,07%  z hodnoty 

Transakcie 
Okrem toho bude zaplatený fixný poplatok vzťahujúci sa k 
nominálnej hodnote Transakcie. Nižšie uvedená tabuľka uvádza 
skupiny nominálnych hodnôt Transakcií a súvisiace hodnoty 
poplatkov 3): 
 
 

26.00% 



Hodnota Transakcie Poplatok 
0-2,500 EUR 0,25 EUR 
2,500- 5,000 EUR 0,5 EUR 
5,000- 10,000 EUR 1 EUR 
10,000- 50,000 EUR 5 EUR 
50,000- 100,000 EUR 10 EUR 
100,000- 500,000 EUR 50 EUR 
500,000- 1,000,000 EUR 100 EUR 
nad 1,000,000 EUR 200 EUR 

 
Európske ETF CFD 0,08% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 30.00% 

Americké ETF CFD 0,08% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 USD 30.00% 
 

1) Poplatok bude prevedený na menu, v ktorej je príslušný účet vedený, a to podľa Výmenného kurzu XTB v momente uskutočnenia Transakcie. 
2) XTB pripisuje na Účet klienta ekvivalent dividend znížený o poplatok. 
3) Poplatok FTT z Talianskych finančných transakcií je vypočítaný nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom bola Transakcia vykonaná. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tabuľka poplatkov a provízií pre Syntetické akcie (v režime close only / iba zavretie – otváranie nových pozícií je zakázané) 
 

Trh Komisný poplatok pre Transakcie na derivátoch - 
Syntetické akcie - na príslušnom trhu 1) 

Poplatok odpočítaný od 
ekvivalentu dividendy 

Zákazníka na príslušnom 
trhu 2) 

Poplatok za konverziu mien 
3) 

Syntetické akcie Belgicko 0,10% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 30.00% 0,5% 

Syntetické akcie Francúzsko 0,10% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR + 0,20% z 
hodnoty Transakcie (v súvislosti s poplatkom FTT) 28.00% 0,5% 

Syntetické akcie Španielsko 0,10% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 19.00% 0,5% 

Syntetické akcie Holandsko 0,10% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 15.00% 0,5% 

Syntetické akcie Nemecko 0,10% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 26.375% 0,5% 

Syntetické akcie Poľsko 0,25% z hodnoty Transakcie, minimálne 25 PLN 19.00% 0,5% 

Syntetické akcie Portugalsko 0,10% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 EUR 25.00% 0,5% 



Syntetické akcie Česká republika 0,25% z hodnoty Transakcie, minimálne 300 CZK 15.00% 0,5% 

Syntetické akcie Švajčiarsko 0,10% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 CHF + 0,075%  z 
hodnoty Transakcie (v súvislosti s poplatkom FTT) 35.00% 0,5% 

Syntetické akcie Veľká Británia 0,10% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 GBP + 0,5 % z 
hodnoty Transakcie (v súvislosti s poplatkom FTT) 0.00% 0,5% 

Syntetické akcie Veľká Británia 
(medzinárodný trh) 

0,10% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 GBP + 0,5 % z 
hodnoty transakcie (v súvislosti s poplatkom FTT) 15.00% 0,5% 

 
 

Syntetické akcie Taliansko  

0,08% z hodnoty Transakcie, minimálne 5 EUR+ 0,07% z 
hodnoty Transakcie 

Okrem toho bude zaplatený fixný poplatok vzťahujúci 
sa k nominálnej hodnote Transakcie. Nižšie uvedená 

tabuľka uvádza skupiny nominálnych hodnôt Transakcií 
a súvisiace hodnoty poplatkov 4) : 

 
Hodnota Transakcie Poplatok 

0-2,500 EUR 0,25 EUR 
2,500- 5,000 EUR 0,5 EUR 

5,000- 10,000 EUR 1 EUR 
10,000- 50,000 EUR 5 EUR 

50,000- 100,000 EUR 10 EUR 
100,000- 500,000 EUR 50 EUR 

500,000- 1,000,000 EUR 100 EUR 
nad 1,000,000 EUR 200 EUR 

 

26.00% 0,5% 

Syntetické akcie USA 0,10% z hodnoty Transakcie, minimálne 8 USD + 0,00221% 
z hodnoty Transakcie (v súvislosti s poplatkom SEC) 30.00% 0,5% 

 

1) Poplatok bude prevedený na menu, v ktorej je príslušný účet vedený, a to podľa Výmenného kurzu XTB v momente uskutočnenia Transakcie. 
2) XTB pripisuje na Účet klienta ekvivalent dividend znížený o poplatok. 
3)  Všetky menové konverzie obchodných ziskov a strát, komisných poplatkov, poplatkov za požičanie akcií (swap) sú predmetom 0,5%-nej prirážky k Výmennému kurzu XTB, ako je definované v OP. 
 
Príklad 
 
Otvorenie dlhej pozície na CFD na akciu kótovanú v mene EUR na obchodnom účte vedenom v mene USD bude predmetom menovej konverzie podľa Výmenného kurzu XTB na základe 
nasledujúceho vzorca: EURUSD ask cena * (1+0.5%). Krátka pozícia bude predmetom menovej konverzie na základe: EURUSD bid cena * (1-0.5%). 
 
Otvorenie dlhej pozície na CFD na akciu kótovanú v mene USD na obchodnom účte vedenom v mene EUR bude predmetom menovej konverzie podľa Výmenného kurzu XTB na základe 
nasledujúceho vzorca: EURUSD bid cena * (1-0.5%). Krátka pozícia bude predmetom menovej konverzie na základe: EURUSD ask cena * (1+0.5%). 
 
4)  Poplatok FTT z finančných transakcií je vypočítaný nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom bola Transakcia vykonaná. 



4. Nástroje organizovaného trhu (OMI) 
 

Poplatky za Transakcie 
 

Komisný poplatok pre Transakcie na OMI (Akcie, ETF) 1) 

Poplatok za konverziu mien 2) 
 Poplatok platný pred dosiahnutím obratu 100 000 EUR v priebehu jedného 

mesiaca na všetkých registrovaných obchodných účtoch  

Poplatok platný pre akýkoľvek obchod po 
prekročení 100 000 EUR kumulatívneho 

obratu pre všetky registrované účty v 
priebehu jedného mesiaca 3) 4) 

0 %, minimalne 0 EUR 0.2 %, minimálne 10 EUR 0,5 % 
 

1)  Poplatok bude prevedený na menu, v ktorej je príslušný účet vedený, a to podľa Výmenného kurzu XTB v momente uskutočnenia Transakcie. 
2)  Všetky menové konverzie súvisiace s obchodovaním a korporátnymi akciami na OMI sú predmetom 0,5 %-nej prirážky k Výmennému kurzu XTB, ako je definované v OP. 
Príklad: 
Otvorenie dlhej pozície na Akciách a ETF (OMI) kótovaných v mene EUR na obchodnom účte vedenom v mene USD bude predmetom menovej konverzie podľa Výmenného kurzu XTB na základe 
nasledujúceho vzorca: EURUSD ask cena * (1+0.5 %). Krátka pozícia bude predmetom menovej konverzie na základe: EURUSD bid cena * (1-0.5 %). 
Otvorenie dlhej pozície na Akciách a ETF (OMI) kótovaných v mene USD na obchodnom účte vedenom v mene EUR bude predmetom menovej konverzie podľa Výmenného kurzu XTB na základe 
nasledujúceho vzorca: EURUSD bid cena * (1-0.5 %). Krátka pozícia bude predmetom menovej konverzie na základe: EURUSD ask cena * (1+0.5 %). 
3) Príklad: Počas mesiaca bolo na účte vykonaných 5 transakcií. Ekvivalent prvých štyroch transakcií v EUR bol 95 000 EUR. Nominálna hodnota piatej transakcie v EUR (nákup Akcií kótovaných na 
nemeckom trhu) je 7 500 EUR. V takom prípade bude účtovaný poplatok v minimálnej výške 10 EUR ([2 500 EUR x 0,2 %] <10 EUR). 
4) Prahová hodnota 100 000 eur vchádza platnosť 12. októbra 2020. 
 
 
 

Poplatky a dane uložené miestnymi orgánmi 
 

Trh Poplatok/Daň 1) Sadzba 

Francúzsko FTT 0.3%  z nákupnej hodnoty 2) 

USA Sec Fee 0.00221% z hodnoty predaných cenných papierov 

 
 

Veľká Británia 

Stamp Duty Reserve Tax ( pre cenné papiere emitované subjektmi so sídlom v Írsku) 
 
 

Stamp Duty Reserve Tax (pre cenné papiere emitované subjektmi so sídlom mimo Írska) 

1% z nákupnej hodnoty Transakcie 
 
 
 

0.5% z nákupnej hodnoty Transakcie 
 

PTM Levy 1 GBP za Transakciu, ak celková protihodnota 
príslušného obchodu je väčšia £10,000 3) 

Taliansko FTT 0.1%  z nákupnej hodnoty Transakcie 4) 



1) Dane sa odpočítajú nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom došlo k realizácii pokynu. 
2) FTT platí pre: 

● Transakcie, ktoré vedú k efektívnemu prevodu vlastníctva, kde sídlom registrácia emitenta je FR 
● Obchody na akcie spoločností s trhovou kapitalizáciou nad 1 mld. EUR, zoznam predmetných spoločností nájdete tu:  

             http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP 
3) Poplatok PTM Levy je splatný pri obchodovaní s cennými papiermi spoločností, ktoré sú registrované vo Veľkej Británii, v Normanských ostrovoch alebo na ostrove Man a  ktorých akcie sú prijaté 
na obchodovanie na regulovanom trhu alebo mnohostrannom obchodnom systéme Veľkej Británie 
4) Daň sa nevzťahuje na Transakcie týkajúce sa Akcií spoločností s kapitalizáciou nižšou ako 500 miliónov EUR 
 
 

 
 
 

Ostatné poplatky 1) 

 
Druh poplatku Sadzba 

 
Výstupný poplatok za prevod OMI 

Cenné papiere kótované v Španielsku: 0.10% hodnoty cenných papierov za ISIN 
(minimálne 100 EUR) 

Iné trhy: 25 EUR/ 25 USD za ISIN 2) 

Transfer OMI medzi účtami xStation 5 0.5 % z hodnoty Transakcie za ISIN (minimálne 25 EUR / 25 USD)  2) 

Potvrdenie o vklade minimálne 250 EUR 3) 4) 

Potvrdenie o práve zúčastniť sa valného zhromaždenia minimálne 250 EUR 3)  4) 

Poplatok za úschovu 0,2 % ročne, minimálne 10 EUR mesačne ak priemerná denná hodnota portfólia 
prekročí 250 000 EUR  5) 6) 

 

1) Poplatok bude prevedený na menu, v ktorej je príslušný účet vedený, a to podľa Výmenného kurzu XTB v momente uskutočnenia Transakcie. 
2)  Na účte, z ktorého sa budú prevádzať cenné papiere, je účtovaný minimálny poplatok (mena účtu určuje menu poplatku).       
3) Účtovaný poplatok závisí na nákladoch vynaložených spoločnosťou XTB za účelom získania certifikátu u správcu. 
4) Inštrukcie by mali byť zverejnené najmenej 30 dní pred termínom plánovaného valného zhromaždenia. 
5) Príklad: za predpokladu, že sa priemerná denná hodnota portfólia za mesiac rovná 300 000 EUR, bude účtovaný minimálny poplatok   
   10 EUR ([50 000 EUR x 0,2% x 1/12] <10 EUR). 
6) Poplatok za úschovu vchádza do platnosti 5. novembra 2020. 

 
 
 
 
 
 



Zrážkové dane 
 

Akcie klientov XTB sú evidované na spoločnom účte, ktorý je vedený u depozitára. V prípade vyplácania dividend je platcom dane banka určená pre daný trh 
depozitárom XTB. Platca dane nemá vedomosti o totožnosti klientov XTB (koneční užívatelia výhod), a teda ani o ich daňovej rezidencii. V jurisdikciách, kde sa 
môžu uplatňovať príslušné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, nemusí platca dane, ktorý nedokáže identifikovať daňovú rezidenciu vlastníka akcií, 
uplatniť ustanovenia týchto zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. V takomto prípade je platca dane povinný uplatniť najvyššiu sadzbu zrážkovej dane 
stanovenú miestnymi predpismi (napríklad 30 % pre akcie kótované v USA, 35 % pre akcie kótované v Českej republike, 35 % pre akcie kótované v Portugalsku). 
 
 
 
 
 
 
5. Poplatky za prenos burzových dát Varšavskej burzy cenných papierov (GPW) cez Internet 
 

Fyzické osoby 
 

Prístup k reálnym dátam – jedna ponuka Akcií CFD, jedna ponuka Syntetických akcií, 
jedna ponuka OMI, Poľsko, Level 1 

Zadarmo 

Právnické osoby 
 

Prístup k reálnym dátam – jedna ponuka Akcií CFD, jedna ponuka Syntetických akcií, 
jedna ponuka OMI, Poľsko, Level 1 

150,40 PLN 1)   mesačne alebo zdarma v prípade zobchodovaného objemu nad 
250 000 PLN 

 

1)  Poplatok bude prevedený na menu, v ktorej je účet vedený, podľa Výmenného kurzu XTB. 
 
 
 
 
6. Všeobecné ustanovenia 

 
Ostatné náklady súvisiace s Transakciami v XTB, ako sú napr. Spready, Marža, swapové body a ďalšie poplatky a provízie, ktoré je Zákazník povinný zaplatiť XTB, sú popísané v 
ostatných Tabuľkách podmienok a tabuľke zúčtovacích záloh, dostupných na Webovej stránke XTB. 
 
 
 
 

7. Tabuľka výmenných kurzov XTB 
 
Za účelom prevodu konkrétnych pozícií do meny, v ktorej je vedený investičný účet Zákazníka, používa XTB pre každú Transakciu Zákazníka výmenné kurzy Bid a Ask z ponuky Basic, 
a to pre všetky Finančné nástroje na obchodnej platforme xStation a pre CFD Inštrumenty založené na komoditách, indexoch a kovoch na platforme MT4. Konverzia Finančných 
nástrojov na základe výmenných kurzov menových párov na platforme MT4 sa vykonáva podľa kurzu z daného typu Investičného účtu klienta. Špecifikáciu jednotlivých ponúk 
nájdete tu. 
 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0090/49/Specification_table_Forex_SK_17112020new_2706b4154a.pdf


V prípade, že sa v XTB nevyskytuje kotácia menového páru, umožňujúceho priamy prevod jedného z parametrov Transakcie do meny, v ktorej je vedený investičný účet, vykoná sa 
najskôr prevod parametra do meny USD a potom do meny, v ktorej je vedený Investičný účet. 
 
O ďalších potenciálnych poplatkoch XTB informuje prostredníctvom Tabuľky poplatkov a provízií.  
 
V nasledujúcich tabuľkách je uvedený kurz, ktorý sa používa k prevodu daného parametra Transakcie do meny, v ktorej je vedený Investičný účet Zákazníka. 
 
 

 Inštrumenty CFD Inštrumenty OMI 

Marža (kurz Bid1) + kurz Ask2))/2 Nevzťahuje sa 

Výsledok Transakcie 

Pre Transakcie na Forex: 
kurz Bid — pre nákupné Transakcie, 
kurz Ask — pre predajné Transakcie; 

 
Pre ostatné CFD: 

kurz Bid – pre finančné nástroje, pre ktoré existuje priamy výmenný 
kurz; 

 
V prípade, že priama výmenná sadzba pre CFD Transakcie neexistuje, 
výsledok bude najskôr prevedený do meny USD, a to podľa kurzu Bid 
pre nákupné pozície a podľa kurzu Ask pre predajné pozície. 
Následne dôjde k prevodu do meny, v ktorej je vedený investičný 
účet, podľa kurzu Bid pre nákupné pozície a podľa kurzu Ask pre 
predajné pozície. 

Nevzťahuje sa 

Poplatok Kurz Ask Kurz Ask 

Hodnota swapových bodů a hodnota 
rolování na pozici (kurz bid+ kurz ask)/2 Nevzťahuje sa 

FTT, ostatné poplatky / dane V súlade s oficiálnou fixačnou sadzbou Poľskej národnej banky z 
predchádzajúceho dňa 

V súlade s oficiálnou fixačnou sadzbou Poľskej národnej 
banky z predchádzajúceho dňa 

Korporátne udalosti (dividendy, ekvivalenty 
dividend, poplatok na ekvivalentoch dividend, 

ekvivalent emisných práv atď.) 

Pre Akcie CFD a ETF CFD: 
kurz Bid – pre pozitívny cash flow  
kurz Ask – pre negatívny cash flow 

kurz Bid – pre pozitívny cash flow  
kurz Ask – pre negatívny cash flow 

Nominálna hodnota nákupu/predaja Nevzťahuje sa 

kurz Ask + marža stanovená v Tabuľke poplatkov a provízií 
- pre nákupné objednávky 

kurz Bid + marža stanovená v Tabuľke poplatkov a provízií 
- pre predajné objednávky 

1) Cena pre nákupnú Transakciu 
2) Cena pre predajnú Transakciu 
 


