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INFORMÁCIE O PRIJÍMANÍ A POSKYTOVANÍ ZVÝHODNENÍ SPOLOČNOSŤOU 

XTB 

XTB S.A., organizačná zložka (ďalej len “XTB”) prevádzkuje brokerskú činnosť spoľahlivým a profesionálnym spôsobom, rešpektujúc najlepšie záujmy 

Zákazníkov a v súlade s morálnymi zásadami obchodovania. V súvislosti s poskytovaním príslušných služieb, XTB v rámci svojej brokerskej činnosti 

poukazuje svojim Zákazníkom alebo tretím stranám poplatky, provízie alebo nepeňažné odmeny špecifikované v nižšie uvedenej tabuľke, ktoré môžu 

byť považované za zvýhodnenia tak, ako je definované v nasledujúcich právnych predpisoch:  

 

• Smernica 2004/39/EC Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 21. apríla 2004 o trhoch finančných nástrojov, ktorou sa mení Smernica 

Rady 85/611/EEC a 93/6/EEC a Smernice 2000/12/EC Európskeho parlamentu a Rady a ruší Smernica Rady 93/22/EEC; 

• Smernica Komisie 2006/73/EC zo dňa 10. augusta 2006, ktorou sa zavádza Smernica 2004/39/EC Európskeho parlamentu a  Rady, pokiaľ  

ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností a vymedzenie pojmov pre účely uvedenej  Smernice;  

 

V rámci brokerskej činnosti môže XTB na základe Zmluvy dostávať a ponúkať Zákazníkom peňažné a nepeňažné odmeny (napr. štandardné poplatky 

a provízie). Bez ohľadu na vyššie uvedené môže XTB účtovať tretím stranám poplatky a provízie, ktoré sú potrebné na poskytovanie maklérskych 

služieb (napr. regulačné alebo právne poplatky). XTB má navyše právo dostávať a ponúkať  drobné dary a darčeky pre špeciálne udalosti (napr. 

vstupenky na vzdelávacie akcie  alebo knihy). 

 

Ostatné poplatky, provízie a nepeňažné odmeny, ktoré nie sú uvedené vyššie, môže spoločnosť XTB prijímať alebo ponúkať, iba ak sú splnené dve 

z nasledujúcich podmienok: (1) ich účelom je zlepšiť kvalitu brokerských služieb poskytovaných Zákazníkovi a (2) Zákazník bol informovaný o 

všeobecných zásadách prijímania a ponúkania takýchto poplatkov, provízií alebo odmien pred uzavretím Zmluvy. 

 

Platby povolené bezpodmienečne  Platby povolené podmienečne 

• platby priamo alebo nepriamo poskytnuté medzi Zákazníkom a 
investičnou spoločnosťou; 

• platby poskytnuté investičnou spoločnosťou tretím osobám, 
ktoré sú potrebné pre poskytovanie brokerských služieb a 

nepredstavujú konflikt záujmov medzi Zákazníkom a 
investičnou spoločnosti 

• platby poskytnuté alebo prijaté tretími stranami, ktoré spĺňajú 
všetky uvedené podmienky: 
 Sú Zákazníkovi oznámené vopred; 
 Sú určené na zlepšenie kvality služieb; 

 Neporušujú povinnosť konať v najlepšom záujme Zákazníka a. 

Vyššie uvedené požiadavky sa v prípade XTB nevzťahujú na malé dary a darčekové predmety pri špeciálnej udalosti do výšky 

170 EUR. 

 

Nižšie uvedená tabuľka uvádza typy benefitov a všeobecné zásady ponúkania poplatkov, provízií alebo nepeňažných odmien iných, než aké sú 

uvedené v tabuľke poplatkov a provízií. 

 

Benefit Služba vzťahujúca 

sa k benefitu 

Subjekt prijímajúci 

benefit 

 Podmienky o poskytovaní benefitov 

Zľavový systém /cash 

back 

 

Hodnota benefitu: 

1% - 40% hodnoty 

spreadu alebo poplatku 

zaplatené profesionálnym 

Zákazníkom 

 profesionálni Zákazníci 
XTB 

 
 
 
 

 

Zľava/cash back je poskytovaný profesionálnym 
Zákazníkom pravidiel a predpisov jednotlivých 

propagačných akcií. Platby v zásade predstavujú úhradu 
poplatku alebo provízie zaplatenej profesionálnymi 
Zákazníkmi, čo je cena za vykonanie Transakcie. Benefity 
sa poskytujú s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovanej 
brokerskej služby. 

Knihy, elektronické 

nahrávky 

 

Hodnota benefitu: 

Do výšky sumy 40 EUR 

 Zákazníci XTB Knihy a elektronické nahrávky sa ponúkajú vybraným 

Zákazníkom ako odmeny pri špeciálnych udalostiach 

alebo na zlepšenie kvality poskytovanej brokerskej 

služby. 

Konferencie a školenia 

pre Zákazníkov 

 

Hodnota benefitu: 

Od 20 EUR do 150 EUR 

 Zákazníci XTB Konferencie a školenia sú organizované pre Zákazníkov s 
cieľom zlepšiť kvalitu poskytovanej brokerskej služby. 
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Štartovací balíček • Nákup alebo 

predaj finančných 

nástrojov na 

vlastnom účte 

Zákazníci XTB Pokiaľ si Zákazník na svoj obchodný účet pošle prvý vklad 

v hodnote minimálne 350 EUR, 1000 EUR alebo 2000 EUR 
a zrealizuje aspoň 1 obchod, môže získať jeden z troch 
štartovacích edukačných balíčkov.  
• Základný balíček - Za vklad 350 EUR a zrealizovanie 

aspoň 1 obchodu získa Zákazník knihu FX trading 

pre začiatočníkov a  1 Obchodnú stratégiu podľa 
vlastného výberu. 

• Strieborný balíček - Za vklad 1000 EUR 
a zrealizovanie aspoň 1 obchodu získa Zákazník 
knihu FX trading pre začiatočníkov,  knihu 

Technická analýza a  3 Obchodné stratégie podľa 
vlastného výberu. 

• Zlatý balíček - Za vklad min. 2000 EUR 
a zrealizovanie aspoň 1 obchodu získa Zákazník 
knihu FX trading pre začiatočníkov, knihu Technická 

analýza, knihu Ziskové obchodné stratégie a 5 
Obchodných stratégií podľa vlastného výberu. 

 

V prípade záujmu budú Zákazníkovi od XTB poskytnuté podrobné informácie o  odmenách uvedených v tejto tabuľke. 

Ak má Zákazník záujem o podrobnejšie informácie o prijatých alebo ponúkaných štandardných poplatkoch, províziách alebo nepeňažných benefitoch 

iných ako sú tie, ktoré vyplývajú zo Zmluvy so Zákazníkom alebo sú nevyhnutné pre poskytnutie brokerských služieb, XTB poskytne tieto informácie 

Zákazníkovi elektronicky. Žiadosť je možné podať na túto e-mailovú adresu: support@xtb.sk 

XTB aktualizuje a podľa potreby upravuje špecifikáciu benefitov a výhod uvedených v tabuľke vyššie. 

 


