
 

   

  

  

  

                                 

 
POKYN NA VÝBER PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV          A FINANČNÝCH NÁSTROJOV 

 

 
k Zmluve o riadení portfólia číslo (ďalej len ,Pôvodná zmluva“) 

 

Klient 

 
 

   

 
      

 
   

 
 
 

(ďalej len „Klient“) 

 
udeľuje týmto pokyn RM – S Market o.c.p. a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 799 072, zapísaný 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2586/B (ďalej len „RM-S Market”) na výber 

peňažných prostriedkov a finančných nástrojov z portfóliového účtu podľa nasledujúcej špecifikácie  

 

Názov produktu Výber hodnoty celého portfólia1 Hodnota čiastočného výberu2 

AFS Profit negarantovaný (kód 01) 
  

AFS Profit garantovaný (kód 02) 
  

AFS Rodinný plán (kód 03) 
  

AFS Spokojný dôchodok (kód 04) 
  

Klasik otvorený (kód 06) 
  

Klasik uzavretý (kód 07) 
  

Aktiv (kód 08) 
  

Dynamik (kód 09) 
  

Individuálne riadené portfólio (kód 999) 
  

Magic Box 
  

Vysvetlivky 1) Vybrané pole(produkt) označte     
    krížikom 

2)   V prípade čiastočného výberu  
       vyznačte v príslušnom poli    
       (produkte) požadovanú sumu 

Peňažnú sumu získanú speňažením portfólia Pôvodnej zmluvy alebo finančné nástroje a peňažné prostriedky 

evidované na portfóliovom účte Pôvodnej zmluvy žiadam previesť: 

 

          a)  na Autorizovaný bankový účet* 

v tomto prípade potvrdzujem, že som si vedomý administratívneho poplatku, na ktorý RM – S Market vzniká 

nárok v prípade výberu peňažných prostriedkov pred uplynutím v Pôvodnej zmluve dohodnutej minimálnej 

doby investovania. 

*V prípade, ak klient nemal na Pôvodnej zmluve zadefinovaný Autorizovaný bankový účet alebo požaduje  

jeho zmenu, je potrebné vyplniť aj tlačivo Žiadosť o zmenu/doplnenie povinných údajov. 



 

 
 
 

 b)  na portfóliový účet zriadený na základe Zmluvy o riadení portfólia číslo 

............................................................................ (ďalej len “Nová zmluva“) 

      V tomto prípade žiadam RM – S Market: 

– o zvolenie finančných nástrojov tak, aby najviac 90% zvolených finančných nástrojov evidovaných na 

mojom portfóliovom účte na základe Pôvodnej zmluvy RM – S Market vložil na portfóliový účet, ktorý 

mi bol zriadený na základe Novej zmluvy v hodnote, za ktorú RM – S Market finančné nástroje 

nadobudol na            základe Pôvodnej zmluvy, 

– aby peňažnú sumu získanú speňažením finančných nástrojov, ktoré boli vedené na mojom portfóliovom 

účte vedenom na základe Pôvodnej zmluvy previedol na portfóliový účet, ktorý bol zriadený na základe Novej 

zmluvy. 

 
RM – S Market sa v tomto prípade zaväzuje: 

– zvoliť finančné nástroje, ktoré budú vložené na portfóliový účet klienta vedený podľa Novej zmluvy tak, aby tieto 

zvolené vložené finančné nástroje čo najviac zodpovedali charakteru investičnej stratégie portfólia riadeného na 

základe Novej zmluvy; ak RM – S Markets odbornou starostlivosťou vyhodnotí, že vklad finančných nástrojov na 

portfóliový účet zriadený na základe Novej zmluvy nie je pre klienta výhodný a môže mu spôsobiť stratu, nie je  

RM – S Market povinný akceptovať žiadosť klienta a vklad finančných nástrojov uskutočniť, 

– že nebude klientovi účtovať administratívny poplatok podľa Pôvodnej zmluvy, na ktorý vzniká RM – S Market nárok, 

ak klient požiada o výber peňažných prostriedkov pred uplynutím dohodnutej minimálnej doby investovania a           

ak klient zároveň žiada o prevedenie peňažných prostriedkov a finančných nástrojov na portfóliový účet zriadený 

na základe Novej zmluvy. 

 

Zároveň žiadam o akceptáciu návrhu na zánik Pôvodnej zmluvy dohodou  

ÁNO☐     NIE☐     (hodiace sa  označte) 
                

ÁNO☐            
 

Klient berie na vedomie, že: 

– RM – S Market pri realizovaní žiadosti klienta o výber finančných nástrojov z jeho portfóliového účtu Pôvodnej 

zmluvy a pri realizovaní pokynu klienta na vklad finančných nástrojov na portfóliový účet Novej zmluvy nebude 

žiadať emitenta finančného nástroja o vrátenie a následné vydanie finančného nástroja, 

– v prípade, ak nemá na svojom portfóliovom účte Pôvodnej zmluvy čiastku požadovanú na výber, je RM – S Market 

oprávnený speňažiť celú hodnotu portfólia Pôvodnej zmluvy a vyplatiť ju klientovi, alebo všetky finančné nástroje 

a peňažné prostriedky evidované na portfóliovom účte Pôvodnej zmluvy previesť na portfóliový účet Novej zmluvy, 

 
 

Pokyn Klienta prijatý: 
 
 
V Bratislave, dňa.............................    V.................................., dňa...................... 
 
Za RM – S Market o.c.p., a.s. 
 
 
........................................................      .................................................................  
                                                                                                                                        Klient (vlastnoručný podpis) 

 
           ak klient nepodpisuje pokyn pred zamestnancom    
   RM -S Market,  podpis klienta musí byť úradne osvedčený 

 


