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CENIK STORITEV ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.
(v nadaljevanju: Cenik storitev ALTA Invest)

1. NADOMESTILO ZA PRESOJO IN ODOBRITEV SKLENITVE POGODBE
Fizična oseba
STANDARD
MAXI

Pravna oseba
POSLOVNI
Presoja in odobritev sklenitve pogodbe
30,00 EUR
12,00 EUR
Presoja in odobritev sklenitve pogodbe – poglobljeni pregled*
300,00 EUR
*Poglobljeni pregled stranke v skladu z določbami vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma.

2. NADOMESTILO ZA IZBRAN PAKET STORITEV

Klasično trgovanje
e-Trading*

Fizična oseba
STANDARD
MAXI
28,00 EUR
35,00 EUR
23,50 EUR
30,00 EUR

Pravna oseba
POSLOVNI
75,00 EUR

Nadomestilo za izbran paket storitev se obračuna ob sklenitvi pogodbe za obdobje do konca tekočega koledarskega leta oz. na začetku leta za celotno koledarsko
leto. V primeru spremembe paketa v višji (cenovni) paket, se ob spremembi paketa obračuna razlika v ceni paketov.
V primeru prenehanja pogodbe zaradi odpovedi pogodbe pred iztekom obdobja, za katerega je bilo nadomestilo obračunano, se nadomestilo ne vrača. V primeru
spremembe paketa v nižji (cenovni) paket, se nadomestilo ne vrača.
Paketa STANDARD in MAXI sta namenjena izključno in samo fizičnim osebam, paket POSLOVNI pa je namenjen izključno in samo pravnim osebam in
ostalim poslovnim subjektom. Stranka, ki je samostojni podjetnik, lahko izbere tudi paket STANDARD ali MAXI.
Stranke, ki so do vključno 31. 7. 2018 na podlagi takrat veljavnega Cenika storitev ALTA Invest izbrale paket storitev MINI za leto 2018, so bile zaradi ukinitve
paketa storitev MINI s 1. 8. 2018 razvrščene v paket storitev STANDARD, pri čemer pa lahko te stranke do vključno 31. 12. 2018 brez plačila dodatnega
nadomestila za izbran paket storitev, koristijo omogočene storitve paketa STANDARD, in sicer pod pogoji in nadomestili, ki veljajo za paket storitev
STANDARD.
Nadomestilo za izbran paket storitev se zaračuna stranki v zvezi s pogodbo, ki ureja storitev borznega posredovanja.
*e-Trading tarifa velja za stranke, ki so podpisale pristopno izjavo za e-Trading od vključno 4. 7. 2012 naprej in hkrati niso izrazile želje, da prejemajo obvestila
ALTA Invest v pisni obliki.

Povzetek nabora omogočenih storitev po paketih
Storitev
Vzdrževanje evidence podatkov stranke
Vzdrževanje evidence stanj in transakcij stranke s finančnimi instrumenti
Vodenje računa in vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v KDD ter vodenje
poddepoja in vzdrževanje stanj finančnih instrumentov na tujih trgih
Posredovanje pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov na domačem trgu ter na
tujih trgih
Klasično trgovanje
e-Trading
TradePort podpora
Osebni skrbnik
Informacije o stanju in transakcijah (dodatno k zakonsko obveznemu poročanju)
Svetovanje
Analitska podpora
Izračun kapitalskih dobičkov
Izdelava naložbenega načrta
Prijava na skupščini na zahtevo stranke
Refundacija preveč plačanega davka
Zmanjševanje dvojne obdavčitve na zahtevo stranke

Fizična oseba
STANDARD
MAXI
DA
DA
DA
DA

Pravna oseba
POSLOVNI
DA
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE1
NE2
NE2
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA3
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE2
DA
DA
DA

1paket

vsebuje osnovna gradiva analitskega oddelka.
storitve proti plačilu v skladu s Cenikom storitev ALTA Invest.
3izdelava naložbenega načrta enkrat letno brezplačno; nadaljne izdelave proti plačilu v skladu s Cenikom storitev ALTA Invest.
Povzetek nabora omogočenih storitev po paketih vključuje seznam storitev, ki jih ALTA Invest (ne)omogoča za stranko v posameznem paketu storitev, pri čemer
ALTA Invest posamezne omogočene storitve zaračuna v skladu s Cenikom storitev ALTA Invest glede na izbran paket.
2možnost

3. NADOMESTILO ZA ODPIRANJE IN ZAPIRANJE RAČUNA V KDD

Nadomestilo za odpiranje in zapiranje računa v KDD

Fizična oseba
Pravna oseba
STANDARD
MAXI
POSLOVNI
ALTA Invest strošek družbe KDD – Centralna klirinško
depotna družba, d.d., za odpiranje in zapiranje računa stranke v
KDD, zaračunava v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom
družbe KDD d.d. (opisano v Prilogi 2).

.
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4. NADOMESTILO ZA VODENJE RAČUNA IN VZDRŽEVANJE STANJ FINANČNIH INSTRUMENTOV V KDD
ALTA Invest strošek družbe KDD – Centralno kliriniško depotne družbe d.d. za vodenje računa in vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v KDD
zaračunava v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom družbe KDD d.d. (opisano v Prilogi 2) ter dodatno zaračuna strankam kot sledi iz spodnje
razpredelnice:
Fizična oseba
STANDARD
MAXI
Mesečno nadomestilo za vodenje računa in vzdrževanje stanj finančnih
instrumentov za posamezen račun v KDD – lastniški finančni instrumenti (delnice
in investicijski kuponi)
Mesečno nadomestilo za vodenje računa in vzdrževanje stanj finančnih
instrumentov za posamezen račun v KDD – dolžniški finančni instrumenti

Pravna oseba
POSLOVNI

0,00079% povprečne mesečne vrednosti finančnih
instrumentov (obračunava se četrtletno)
0,00056% povprečne mesečne vrednosti finančnih
instrumentov (obračunava se četrtletno)

Obračunava se četrtletno. Osnova za obračun je povprečen znesek vrednosti portfelja finančnih instrumentov stranke, izračunan iz dnevnega stanja v obračunskem
obdobju oz. iz povprečnega stanja v obračunskem obdobju kot ga izračuna KDD.
Če znesek nadomestila, skupaj z morebitnim nadomestilom iz 5. točke in točke 8.b) Cenika storitev ALTA Invest, ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne
obračuna v tekočem četrtletju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtletju, ko vsota nezaračunanih nadomestil za posamezen račun
preseže 10,00 EUR, vendar najkasneje po zaključku zadnjega četrtletja tekočega leta - ne glede na višino še nezaračunanega nadomestila.

5. NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE STANJ FINANČNIH INSTRUMENTOV NA TUJIH TRGIH
Fizična oseba
Pravna oseba
STANDARD
MAXI
POSLOVNI
0,03% letno od povprečne vrednosti portfelja v obračunskem
obdobju
Glede na trg poravnave (Priloga 1)

Strošek ALTA Invest
Strošek skrbnika

V primeru skrbništva NLB d.d., se obračunava še strošek skrbnika v višini 0,03% letno od povprečne vrednosti portfelja.
Obračunava se četrtletno. Osnova za obračun je povprečen znesek vrednosti portfelja finančnih instrumentov stranke, izračunan iz dnevnega stanja v obračunskem
obdobju oz. iz povprečnega stanja v obračunskem obdobju kot ga izračuna skrbnik.
Če znesek nadomestila, skupaj z morebitnim nadomestilom iz 4. točke in točke 8.b) Cenika storitev ALTA Invest, ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne
obračuna v tekočem četrtletju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtletju, ko vsota nezaračunanih nadomestil za posamezen račun
preseže 10,00 EUR, vendar najkasneje po zaključku zadnjega četrtletja tekočega leta - ne glede na višino še nezaračunanega nadomestila.

6. NADOMESTILO ZA POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI FINANČNIH INSTRUMENTOV NA DOMAČEM TRGU
6.1. Provizija ALTA Invest
Fizična oseba
STANDARD
MAXI
12,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
0,00 EUR

Minimalna provizija za klasično trgovanje
Minimalna provizija za elektronsko trgovanje (e-Trading)

Pravna oseba
POSLOVNI
12,00 EUR
6,00 EUR

a) Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov glede na vrednost prometa

Dnevni promet stranke (v EUR)
do 5.000,00
nad 5.000,00 do 10.000,00
nad 10.000,00 do 20.000,00
nad 20.000,00 do 40.000,00
nad 40.000,00 do 80.000,00
nad 80.000,00

STANDARD / MAXI / POSLOVNI
Provizija za trgovanje
preko elektronskega
sistema e-Trading
1,00%
0,55% (t.j. 45% popusta)
vendar minimalno glede na izbran paket storitev stranke
0,90%
0,54% (t.j. 40% popusta)
0,80%
0,52% (t.j. 35% popusta)
0,70%
0,49% (t.j. 30% popusta)
0,60%
0,48% (t.j. 20% popusta)
0,50%
0,45% (t.j. 10% popusta)
Osnovna provizija –
klasično trgovanje

Najnižja možna provizija ALTA Invest za trgovanje preko elektronskega sistema e-Trading znaša 0,45%.

b) Provizija za prodajo finančnih instrumentov v postopkih izvršb pred sodišči in upravnimi organi, stečajih in v drugih postopkih po vsakokrat
veljavnem zakonu, ki ureja finančno poslovanja, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (za tržne finančne instrumente se
obračunava glede na višino prometa, doseženega s posameznim naročilom)
Skupni promet s finančnimi instrumenti

do 5.000,00 EUR
nad 5.000,00 EUR

Finančni instrumenti, s
katerimi se trguje na
organiziranem trgu
150,00 EUR
3,00%

Finančni instrumenti, s
katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu
80,00 EUR

6.2. Provizija KDD in Ljubljanske borze

Provizija KDD in Ljubljanske borze

Fizična oseba
Pravna oseba
STANDARD
MAXI
POSLOVNI
ALTA Invest zaračunava provizijo KDD in Ljubljanske borze
v skladu z njunima vsakokrat veljavnima cenikoma (opisano v
Prilogi 2).

.
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NADOMESTILO ZA POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI FINANČNIH INSTRUMENTOV NA TUJIH TRGIH

7.
7.1.

Provizija ALTA Invest

a) Provizija ALTA Invest za nakup in prodajo finančnih instrumentov na trgih JV Evrope (Hrvaška, BiH, Republika Srbija, Republika Črna
gora, Makedonija, Republika Srpska, Romunija, Bolgarija)
Obračunava se glede na višino prometa stranke, doseženega na trgih JV Evrope z enim finančnim instrumentom v enem trgovalnem dnevu, in sicer
po tarifah in v enakih razponih kot veljajo za posredovanje ALTA Invest pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov na domačem trgu –
opisano pod točko 6.1., upoštevaje spodaj navedene minimalne provizije.
Fizična oseba
STANDARD
MAXI
Minimalna provizija za klasično trgovanje*
Minimalna provizija za elektronsko trgovanje (e-Trading)*

21,00 EUR

15,00 EUR

Pravna oseba
POSLOVNI
21,00

*na en finančni instrument v enem trgovalnem dnevu

b) Provizija ALTA Invest za nakup in prodajo finančnih instrumentov na svetovnih trgih
Obračunava se glede na višino prometa stranke, doseženega na svetovnih trgih v enem trgovalnem dnevu, in sicer po tarifah in v enakih razponih
kot veljajo za posredovanje ALTA Invest pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov na domačem trgu – opisano pod točko 6.1.
7.2.

Provizija tujega posrednika oz. izpolnitvenega pomočnika, bank, skrbnikov in ostalih finančnih institucij

V nadaljevanju so informativno predstavljeni izvlečki cenikov tujih posrednikov oz. izpolnitvenih pomočnikov ALTA Invest, bank, skrbnikov in ostalih finančnih
institucij - višina stroškov in provizij je predstavljena glede na zadnje družbi ALTA Invest znane vrednosti. ALTA Invest v primeru morebitne spremembe teh cenikov
ne prevzema nobene odgovornosti in si pridržuje pravico do spremembe navedenih stroškov in provizij brez predhodne spremembe svojega cenika ter pravico do
zaračunavanja provizij in stroškov v skladu z vsakokratnimi veljavnimi ceniki prej navedenih institucij.

7.2.1. Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov na svetovnih trgih
a) Provizija za nakup in prodajo tujih finančnih instrumentov preko izpolnitvenega pomočnika AK JENSEN (obračunava se glede na višino
prometa stranke, doseženega pri nakupu/prodaji z enim finančnim instrumentom v enem trgovalnem dnevu)
Za finančne instrumente, ki kotirajo na trgih
v državi:
Italija, Francija, Belgija, Nizozemska, Švica
Nemčija (XETRA)
Španija, Švedska, Norveška, Portugalska
Finska, Danska
Velika Britanija (London Stock Exchange)
Velika Britanija (London AIM)
Velika Britanija (London Int.)
ZDA (NYSE, Nasdaq)
ZDA (US OTC)
Avstrija
Lokalni trgi Nemčije
Nemčija – EUWAX
Madžarska
Hong Kong
Japonska
Grčija
Kanada
Avstralija
Bolgarija
Indonezija
Irska
Litva
Južna Afrika
Singapur
Romunija (Bucharest Stock Exchange)

Provizija tujega posrednika
0,03%
0,025%
0,05%
0,04%
0,03%
0,06%
0,03%
0,0065 USD x št. delnic
0,0065 USD x št.delnic, vendar minimalno 20,00 USD
0,10%
Za vrednost transakcije
do 15.000,00 EUR: 0,25%
Za vrednost transakcije
nad 15.000,00 EUR: 0,12%
0,15%, vendar minimalno 15,00 EUR
0,20%
0,10%, vendar minimalno 200,00 HKD
0,10%, vendar minimalno 3.500,00 JPY
0,10%, vendar minimalno 15,00 EUR
0,005 CAD na delnico, vendar minimalno 10,00 CAD
0,25%, vendar minimalno 43,00 AUD
0,45%, vendar minimalno 40,00 BGN
0,50%, vendar minimalno 870.000,00 IDR
0,10%
0,25%, vendar minimalno 70,00 EUR
0,15%, vendar minimalno 250,00 ZAR
0,30%, vendar minimalno 120,00 SGD
0,38%

Navedeni stroški oz. provizije ne vsebujejo davkov, taks in drugih stroškov, ki jih zaračunavajo posamezne lokalne borze. Izpolnitveni pomočnik lahko
provizijo zaračuna v lokalni valuti trga ali v valuti EUR, ki se iz lokalne valute v EUR preračuna po tečaju, ki ga posreduje izpolnitveni pomočnik.

b) Provizija za nakup in prodajo tujih finančnih instrumentov preko izpolnitvenega pomočnika COWEN EXECUTION SERVICES LIMITED
(obračunava se glede na višino prometa stranke, doseženega pri nakupu/prodaji z enim finančnim instrumentom v enem trgovalnem dnevu) – se
uporablja za stranke, za katere družba opravlja storitve iz 12. točke tega Cenika storitev ALTA Invest
Za finančne instrumente, ki kotirajo na trgih
v državi:

Provizija tujega posrednika

Nemčija
Belgija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Nizozemska,
Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija
Avstralija
Hong Kong, Japonska, Singapur
Grčija
Kanada, Turčija
Avstrija
Indonezija, Malezija, Tajvan
Češka
Poljska, Južna Koreja

0,025%
0,04%
0,05%
0,06%
0,07%
0,08%
0,09%
0,10%
0,115%
0,14%
.
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Madžarska, Indija, Tajska
Brazilija
Slovaška
Bolgarija
ZDA

0,15%
0,18%
0,50%
0,75%
0,0044 USD x št.delnic

c) Provizija za nakup in prodajo tujih finančnih instrumentov preko izpolnitvenega pomočnika Market Securities / Kyte Group (obračunava se
glede na višino prometa stranke, doseženega pri nakupu/prodaji z enim finančnim instrumentom v enem trgovalnem dnevu) –uporablja se za stranke,
za katere družba opravlja storitve iz 12. točke tega Cenika storitev ALTA Invest
Za finančne instrumente, ki kotirajo na trgih
v državi:
Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija, Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Portugalska, Španija, Švica, Velika Britanija, Finska,
Švedska
Avstrija
Grčija, Češka, Poljska, Madžarska
Kanada, ZDA

Provizija tujega posrednika
0,025%, vendar minimalno 20,00 EUR
0,085%, vendar minimalno 20,00 EUR
0,10%, vendar minimalno 20,00 EUR
0,0044 x št.delnic, vendar minimalno 20,00 EUR

7.2.2. Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov na trgih Hrvaške
a) Provizija za posredovanje pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov preko izpolnitvenega pomočnika INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI
PAPIRI d.o.o. (obračunava se glede na višino prometa stranke, doseženega pri nakupu/prodaji z enim finančnim instrumentom v enem trgovalnem
dnevu)
Provizija1,2 – za delnice
Provizija1,2 – za obveznice

0,20%
0,075%

b) Provizija za posredovanje pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov preko izpolnitvenega pomočnika FIMA VRIJEDNOSNICE d.o.o.
(obračunava se glede na višino prometa stranke, doseženega pri nakupu/prodaji z enim finančnim instrumentom v enem trgovalnem dnevu)
Provizija1,2 – za delnice
Provizija1,2 – za obveznice

0,20%
0,10%

c) Provizija za posredovanje pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov preko izpolnitvenega pomočnika PRIVREDNA BANKA ZAGREB
d.d. (obračunava se glede na višino prometa stranke, doseženega pri nakupu/prodaji z enim finančnim instrumentom v enem trgovalnem dnevu)
Provizija tujega posrednika, borze in centralnega registra pri nakupu delnic
Provizija tujega posrednika, borze in centralnega registra pri prodaji delnic

0,40%
0,65%

Dodatno k točkama a) in b):
1
Navedene provizije predstavljajo neto znesek obračunan na vrednost transakcije in ne vsebujejo stroškov borze in SDA.
2
Strošek borze predstavlja provizijo borze pri prodaji in nakupu finančnih instrumentov:
Zagrebška borza: med 0,007% in 0,110% od vrednosti transakcije za delnice in 0,002% in 0,015% za obveznice
Provizija SDA (Središnja Depozitarna Agencija d.d.): pri vrednosti transakcije do 500.000,00 HRK znaša provizija 19,40 HRK + 0,018%, za
transakcije v vrednosti nad 500.000,00 HRK znaša provizija 19,40 HRK + 0,036%.
7.2.3. Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov na trgih Srbije
a) Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov preko izpolnitvenega pomočnika SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd
(obračunava se glede na višino prometa stranke, doseženega pri nakupu/prodaji z enim finančnim instrumentom v enem trgovalnem dnevu)
Provizija
tujega
posrednika

Provizija pri nakupu delnic
Provizija pri prodaji delnic
Provizija pri nakupu obveznic
Provizija pri prodaji obveznic

Provizija
borze

0,3%
0,3%
0,3%
0,3%

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

Provizija
centralnega
registra

Davek in provizija centralnega
registra za prenos absolutnih
pravic

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

0,00
0,35%
0,00
0,00

SKUPAJ
0,5%
0,85%
0,5%
0,5%

b) Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov preko izpolnitvenega pomočnika FIMA International a.d. Beograd (obračunava se
glede na višino prometa stranke, doseženega pri nakupu/prodaji z enim finančnim instrumentom v enem trgovalnem dnevu)
Provizija
tujega
posrednika

Provizija pri nakupu delnic
Provizija pri prodaji delnic
Provizija pri nakupu obveznic
Provizija pri prodaji obveznic

Provizija
borze

0,3%
0,3%
0,3%
0,3%

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

Provizija
centralnega
registra

Davek in provizija centralnega
registra za prenos absolutnih
pravic

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

0,00
0,35%
0,00
0,00

SKUPAJ
0,5%
0,85%
0,5%
0,5%

7.2.4. Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov na trgih Bosne in Hercegovine
a) Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov preko izpolnitvenega pomočnika RAIFFEISEN BANK d.d. – Bosna i Hercegovina –
za finančne instrumente, ki kotirajo na Sarajevski borzi (obračunava se glede na višino prometa stranke, doseženega pri nakupu/prodaji z enim
finančnim instrumentom v enem trgovalnem dnevu)

Provizija za nakup ali prodajo

Provizija
tujega posrednika

Provizija borze

Provizija
centralnega registra

SKUPAJ

0,40%

0,15%

0,075%

0,625%

.
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b) Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov preko izpolnitvenega pomočnika RAIFFEISEN CAPITAL a.d. Banja Luka – za
finančne instrumente, ki kotirajo na Banjalučki borzi (obračunava se glede na višino prometa stranke, doseženega pri nakupu/prodaji z enim
finančnim instrumentom v enem trgovalnem dnevu)

Provizija za nakup ali prodajo delnic
Provizija za nakup ali prodajo obveznic

Provizija
tujega posrednika

Provizija borze

Provizija
centralnega registra

SKUPAJ

0,40%
0,30%

0,10%
0,02%

0,015%
0,015%

0,515%
0,335%

7.2.5. Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov na trgih Črne Gore
a) Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov preko izpolnitvenega pomočnika GLOBAL BROKER-DILER A.D. (obračunava se
glede na višino prometa stranke, doseženega pri nakupu/prodaji z enim finančnim instrumentom v enem trgovalnem dnevu)
Provizija za nakup ali prodajo (za transakcije do 1.000,00 EUR)
Provizija za nakup ali prodajo (za transakcije nad 1.000,00 EUR)

5,00 EUR
0,3% oz. min. 10,00 EUR

7.2.6. Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov na trgih Republike Makedonije
a) Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov preko izpolnitvenega pomočnika KB BROKER - KOMERCIJALNA BANKA A.D.
(obračunava se glede na višino prometa stranke, doseženega pri nakupu/prodaji z enim finančnim instrumentom v enem trgovalnem dnevu)
Vrednost posla

Provizija
tujega
posrednika

Provizija
borze za
delnice

Provizija
borze za
obveznice

Provizija
centraln.
registra

Transakcij-ski
strošek banke

0,2%

0,1%

0,25%

100 MKD

300 MKD

0,2%

0,1%

0,25%

100 MKD

0,5%

0,2%

0,1%

0,25%

0,1%

0,2%

0,05%

0,25%

0,2%

0,02%

0,25%

do 60.000,00 MKD
nad 60.000,00 MKD do
100.000,00 MKD
nad 100.000,00 MKD do
1.000.000,00 MKD
nad 1.000.000,00 MKD do
5.000.000,00 MKD
nad 5.000.000,00 MKD

SKUPAJ
(za delnice)

SKUPAJ
(za obveznice)

0,40% +
400 MKD
0,90% +
100 MKD

0,55% + 400
MKD
1,05% + 100
MKD

0,5%

1,00%

1,15%

0,1%

0,5%

0,95%

1,15%

0,1%

0,5%

0,92%

1,15%

Stroški nakazil
Provizija tuje banke: 0,15% od vrednosti nakazila denarnih sredstev, min. 20,00 EUR, max. 108,00 EUR.
7.2.7. Provizija za nakup in prodajo finančnih instrumentov na trgih Turčije
a) Provizija za posredovanje pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov preko izpolnitvenega pomočnika ATA Invest (obračunava se glede
na višino prometa stranke, doseženega pri nakupu/prodaji z enim finančnim instrumentom v enem trgovalnem dnevu)
Provizija pri nakupu in prodaji delnic
7.3.

0,21%

Stroški skrbniških storitev

7.3.1. Strošek poravnave: Opisano v Prilogi 1

8. NADOMESTILO ZA DRUGE SKRBNIŠKE STORITVE
a) ALTA Invest zaračunava stroške poravnave oz. obdelave denarnih upravičenj iz naslova imetništva finančnih instrumentov in drugih izplačil
ob zapadlosti finančnih instrumentov v višini:

Za storitev borznega posredovanja - klasično trgovanje
Za storitev borznega posredovanja - elektronsko trgovanje (e-Trading)
Za storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti

Fizična oseba
Pravna oseba
STANDARD
MAXI
POSLOVNI
1,50%, vendar min. 2,00 EUR in maksimalno
50,00 EUR
40,00 EUR
50,00 EUR
1,50%, vendar min. 2,00 EUR in maksimalno 35,00 EUR
1,00 EUR

Velja za prejemke v vrednosti nad 8,00 EUR – po odbitku vseh davščin, stroškov izvršilnih pomočnikov, bank in ostalih finančnih institucij.

ALTA Invest dodatno zaračunava stroške tretjih, t.j. skrbnikov ter družbe KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., in sicer v skladu z vsakokrat
veljavnimi ceniki slednjih (opisano v Prilogi 2).
b) Stroški drugih dejanj, povezanih s spremljanjem, obveščanjem in izvajanjem korporacijskih dejanj
ALTA Invest zaračunava stroške drugih dejanj, povezanih s spremljanjem, obveščanjem in izvajanjem korporacijskih dejanj, t.j. skrbnikov ter družbe
KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., in sicer v skladu z vsakokrat veljavnimi ceniki slednjih (opisano v Prilogi 2).
Stroški se obračunavajo četrtletno, skupaj z nadomestili iz točke 4. in 5. Cenika storitev ALTA Invest. Če znesek stroškov iz te točke Cenika storitev
ALTA Invest, skupaj z nadomestili iz točke 4. in točke 5. Cenika storitev ALTA Invest, ne preseže 10,00 EUR, se strošek ne obračuna v tekočem
četrtletju, ampak se znesek nezaračunanih stroškov oz. nadomestil obračuna v tistem četrtletju, ko vsota nezaračunanih stroškov oz. nadomestil za
posamezen račun preseže 10,00 EUR, vendar najkasneje po zaključku zadnjega četrtletja tekočega leta – ne glede na višino še nezaračunanih stroškov
oz. nadomestil.

9. NADOMESTILO ZA PRENOSE FINANČNIH INSTRUMENTOV, KI NE POMENIJO SPREMEMBE LASTNIŠTVA
9.1. Prenos finančnih instrumentov z netrgovalnega računa pri KDD na trgovalni račun istega imetnika pri ALTA Invest

Neomejeno število finančnih instrumentov iste serije – prvi prenos

Fizična oseba
STANDARD
MAXI
5,00 EUR
.

Pravna oseba
POSLOVNI
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Neomejeno število finančnih instrumentov iste serije – vsak nadaljnji prenos
9.2.

Prenos s trgovalnega računa imetnika pri ALTA Invest na račun istega imetnika pri KDD ali pri drugem članu KDD
Fizična oseba
STANDARD
MAXI

Pravna oseba
POSLOVNI

Nadomestilo – za prvi prenos (za neomejeno število finančnih instrumentov iste
serije istega izdajatelja)

110,00 EUR

Nadomestilo – za vsak nadaljnji prenos (za finančne instrumente iste serije istega
izdajatelja)

Nadomestilo se obračuna glede na število instrumentov, in
sicer enako kot v tabeli iz podtočke b) točke 10.1

Imetniku se nadomestilo obračuna glede na istovrstne finančne instrumente istega izdajatelja na posameznem računu finančnih instrumentov oziroma na
vsakem poddepoju.
V primeru istočasne zahteve za prenos (tj. znotraj istega delovnega dneva) več različnih finančnih instrumentov (različna vrsta finančnih instrumentov, drug
izdajatelj finančnih instrumentov itd.) se »Nadomestilo - za prvi prenos« obračuna zgolj za tiste istovrstne finančne instrumente istega izdajatelja na posameznem
računu finančnih instrumentov oz. poddepoju, katerih število papirjev je najmanjše. Za vse preostale finančne instrumente iste serije se obračuna »Nadomestilo
– za vsak nadaljnji prenos«.

9.3.

Prenos z računa imetnika pri drugem članu KDD na trgovalni račun istega imetnika pri ALTA Invest ali med računi istega imetnika pri ALTA
Invest
Število papirjev
do 499 papirjev
od 500 do 4.999 papirjev
od 5.000 do 9.999 papirjev
od 10.000 papirjev

Fizična oseba
STANDARD
MAXI

Pravna oseba
POSLOVNI

ALTA Invest zaračunava nadomestilo v skladu z vsakokrat
veljavno Tarifo KDD.

9.4. Vpis in izbris ter uresničitve in spremembe pravic tretjih na finančnih instrumentih
9.4.1 Vpis ali izbris pravice tretjih na finančnih instrumentih
a) Če se s finančnim instrumentom, na katerem se vpisuje ali briše pravica tretjih, trguje na organiziranem trgu, se imetniku finančnih instrumentov
nadomestilo za vpis ali izbris pravice tretjih na finančnih instrumentih obračuna za vsak istovrstni finančni instrument istega izdajatelja na
posameznem poddepoju na naslednji način:
Fizična oseba
Pravna oseba
STANDARD
MAXI
POSLOVNI
Fiksni strošek +
6,60 EUR
Variabilni strošek (0,05% tržne vrednosti)
0,0005 x enotni tečaj fin. instrumenta x št. fin. instrumentov
Minimalno nadomestilo
15,00 EUR
Maksimalno nadomestilo
1.250,00 EUR
750,00 EUR
1.250,00 EUR
V primeru, da imetnik finančnih instrumentov ni stranka družbe ALTA Invest, se nadomestilo iz te točke obračuna fizični osebi v višini kot je
določeno za paket storitev STANDARD, pravni osebi pa v višini kot je določeno za paket storitev POSLOVNI.
b) Če se s finančnim instrumentom, na katerem se vpisuje ali briše pravica tretjih, ne trguje na organiziranem trgu, se imetniku finančnih instrumentov
nadomestilo obračuna na naslednji način:
Fizična oseba
Pravna oseba
STANDARD
MAXI
POSLOVNI
0,20% od zadnje znane knjigovodske vrednosti fin. instrumentov
Minimalno nadomestilo
15,00 EUR
Maksimalno nadomestilo
1.250,00 EUR
750,00 EUR
1.250,00 EUR
V primeru, da imetnik finančnih instrumentov ni stranka družbe ALTA Invest, se nadomestilo iz te točke obračuna fizični osebi v višini kot je
določeno za paket storitev STANDARD, pravni osebi pa v višini kot je določeno za paket storitev POSLOVNI.
9.4.2 Uresničitve vknjižene pravice tretjih na finančnih instrumentih
V primeru uresničitve vknjižene pravice tretjih na finančnih instrumentih oziroma v primeru, da se hkrati z izbrisom pravice tretjih na finančnih
instrumentih zahteva tudi prodaja oziroma nakup predmetnih finančnih instrumentov (v nadaljevanju ti finančni instrumenti tudi: obremenjeni finančni
instrumenti), se zaračuna provizija glede na skupni promet z obremenjenimi finančnimi instrumenti na naslednji način:
Za finančne instrumente, s katerimi se trguje na organiziranem trgu

Za finančne instrumente, s katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu
3% tržne vrednosti, minimalno 150,00 EUR
3% vrednosti*, minimalno 150,00 EUR
V tem primeru se nadomestilo za izbris pravice tretjih na finančnih instrumentih ne zaračuna.
*Za vrednost oz. promet se upošteva pogodbena vrednost finančnega instrumenta, če je le-ta izkazana, oz. zadnja znana knjigovodska vrednost.
V kolikor ALTA Invest ne sodeluje pri postopku uresničitve pravice tretjih na finančnih instrumentih, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu,
oz. je postopek uresničitve že organiziran, se obračuna enako nadomestilo kot v točki 9.2.
9.4.3. Vpis spremembe pravic tretjih na finančnih instrumentih
V primeru vpisa spremembe pravic tretjih se imetniku finančnih instrumentov, ki so predmet vpisa spremembe, obračuna nadomestilo v višini 20,00
EUR za vsak finančni instrument iste vrste istega izdajatelja na posameznem računu finančnih instrumentov oziroma poddepoju.
Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, ko je zastavni član ALTA Invest in se zahteva sprememba zastavnega člana, imetniku finančnih
instrumentov obračuna nadomestilo na naslednji način:
Za finančne instrumente, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
1% tržne vrednosti finančnih instrumentov,
minimalno 50,00 EUR

Za finančne instrumente, s katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu
1% od zadnje znane knjigovodske vrednosti finančnih
instrumentov, minimalno 50,00 EUR

.
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9.5. Prenos tujih finančnih instrumentov med računi istega imetnika
Imetniku se nadomestilo obračuna enako kot v tabeli iz točke 9.2., ter velja tako za finančne instrumente s katerimi se trguje na organiziranem trgu
kot za finančne instrumente, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu. Navedeno nadomestilo lahko ALTA Invest v primeru prenosa tujih
finančnih instrumentov iz drugega računa imetnika na račun istega imetnika pri ALTA Invest v dogovoru z imetnikom ustrezno zniža.
V kolikor pri prenosu nastanejo stroški skrbnika finančnih instrumentov, se zaračunajo tudi njegovi stroški.

10. NADOMESTILO ZA PRENOSE FINANČNIH INSTRUMENTOV, KI POMENIJO SPREMEMBO LASTNIŠTVA
10.1. Prenos s trgovalnega računa imetnika na trgovalni račun drugega imetnika
a) Če se s finančnim instrumentom, ki je predmet prenosa, trguje na organiziranem trgu, se nadomestilo za prenos finančnih instrumentov izven
organiziranega trga obračuna kot v podtočki a) točke 9.4.1., pri čemer se nadomestilo zaračuna tako staremu kot novemu imetniku.
b) Če se s finančnim instrumentom, ki je predmet prenosa, ne trguje na organiziranem trgu oz. gre za prenos finančnega instrumenta na račun za
opustitve pri KDD, se nadomestilo obračuna glede na število papirjev, ki so predmet prenosa, po naslednji tabeli:
Število papirjev
do 499 papirjev
od 500 do 4.999 papirjev
od 5.000 do 9.999 papirjev
od 10.000 papirjev

Fizična oseba
STANDARD
MAXI
15,00 EUR
20,00 EUR
30,00 EUR
70,00 EUR

Pravna oseba
POSLOVNI

Nadomestilo se zaračuna tako staremu kot novemu imetniku.
10.2. Prenos finančnih instrumentov izven organiziranega trga, pri čemer je zagotovljena sočasna izpolnitev
obveznosti (DVP-OTC posli)
Pri prenosih finančnih instrumentov, pri čemer je zagotovljena sočasna izpolnitev obveznosti (DVP-OTC posli), se nadomestilo obračuna kot v
podtočki a) točke 9.4.1., pri čemer se za osnovo izračuna namesto tržne cene vzame vrednost kupnine. Nadomestilo se zaračuna tako staremu kot
novemu imetniku.
10.3. Prenos tujih finančnih instrumentov iz računa imetnika na račun drugega imetnika
Imetniku se nadomestilo obračuna glede na število instrumentov, in sicer enako kot v tabeli iz podtočke b) točke 10.1., ter velja tako za finančne
instrumente, s katerimi se trguje na organiziranem trgu kot za finančne instrumente, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu.
V kolikor pri prenosu nastanejo stroški skrbnika finančnih instrumentov, se zaračunajo tudi njegovi stroški.
Nadomestilo se zaračuna tako staremu kot novemu imetniku.

11. NADOMESTILO ZA UPARJANJE, RECIKLIRANJE TER PREKLICE INŠTRUKCIJ IN DVOSTRANSKIH NALOGOV
Stroški, povezani s prenosi finančnih instrumentov v KDD, kot posledica uparjanja nalogov za prenos:

Dnevno nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga*
Nadomestilo za preklic ali izbris inštrukcije preden je ta uparjena*
Nadomestilo za izbris dvostranskega naloga*

Fizična oseba
STANDARD
MAXI
2,00 EUR
7,62 EUR
20,00 EUR

Pravna oseba
POSLOVNI

*Nadomestilo velja za en nalog

12. UPRAVLJANJE FINANČNEGA PREMOŽENJA
Cena storitve: Po dogovoru oz. skladno s Pogodbo.

13. NADOMESTILA ZA DRUGE STORITVE
a) Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe – na domačem trgu
V kolikor imetnik delnic sprejema prevzemno ponudbo, se mu zaračuna nadomestilo glede na vrednost finančnih instrumentov, za katere sprejema
prevzemno ponudbo – kot navedeno v naslednji tabeli:
Fizična oseba
Vrednost finančnih instrumentov
STANDARD
MAXI
Do 4.000,00 EUR
15,00 EUR
Nad 4.000,00 EUR do 30.000,00 EUR
30,00 EUR
Nad 30.000,00 EUR
80,00 EUR
Nadomestilo se imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo ponudba veljala za uspešno ali neuspešno.

Pravna oseba
POSLOVNI

b) Sprejem prevzemne ponudbe in posredovanje pri nakupu dokapitalizacijskih finančnih instrumentov – na tujih trgih
Provizija ALTA Invest za posredovanje pri sprejemu prevzemne ponudbe za tuje finančne instrumente in za posredovanje pri nakupu
dokapitalizacijskih finančnih instrumentov na tujih trgih, se obračunava po tarifah in v enakih razponih kot veljajo za posredovanje ALTA Invest pri
nakupu in prodaji finančnih instrumentov na tujih trgih.
V kolikor pri izvedbi storitve sodeluje tudi tuj izpolnitveni pomočnik oz. skrbnik, se stranki zaračunajo tudi njegovi stroški.
Nadomestilo za posredovanje pri sprejemu prevzemne ponudbe se imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo ponudba veljala za uspešno ali neuspešno.
c) Posredovanje pri pristopu k domačim vzajemnim skladom
ALTA Invest za stranko storitev izvršuje v skladu s pogoji oz. pravili in prospekti posameznih vzajemnih skladov.

.
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d) Izdelava napovedi kapitalskih dobičkov

Osnovna cena (do 10 popisnih listov) (+DDV)
Vsak dodaten popisni list (+DDV)
Vnos transakcij - pridobitev/odsvojitev finančnih instrumentov, ki niso bile
opravljene preko ALTA Invest (+DDV)
Vse prilagoditve obstoječih vnosov – (sprememba oznake finančnih
instrumentov – »ticker change«, delitev ali združitev delnic – »split« ter druge
vrste preoblikovanj finančnih instrumentov) (+DDV)

Fizična oseba
STANDARD
MAXI
50,00 EUR
Brezplačno
10,00 EUR

Pravna oseba
POSLOVNI
50,00 EUR

10,00 EUR/na popisni list
5,00 EUR/za vsak posamezen vnos

Naročila za izdelavo napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala ALTA Invest sprejema od 15. 1. tekočega leta za preteklo leto.
Če je naročilo za izdelavo napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala oddano od vključno 24.2. tekočega leta za preteklo leto, si ALTA Invest
pridržuje pravico zaračunati dvakratno osnovno ceno in dvakratne dodatne stroške.

e) Ostalo
Fizična oseba
STANDARD
MAXI
Izstavitev potrdila o vpisu, izbrisu ali spremembi pravic tretjih (neomejeno št.
fin. instrumentov iste serije)
Zahteva za dodelitev KID (+DDV)
Zahteva za dodelitev in vzdrževanje LEI kode (+DDV)
Stroški dodatnega opomina za neplačan račun
Operativno delo (+DDV)
Strokovno delo (+DDV)
Svetovanje za 1 uro (+DDV)
Investicijsko svetovanje (+DDV)
Izdelava naložbenega načrta (+DDV)
Stroški izdelave in pošiljanja direktne pošte v Sloveniji (+DDV)
Stroški izdelave in pošiljanja direktne pošte izven Slovenije (+DDV)
Identifikacija stranke za tretjo osebo (+DDV)
Zmanjševanje dvojne obdavčitve na zahtevo stranke
Refundacija preveč plačanega davka
Prenos finančnih instrumentov na podlagi sklepa o dedovanju (stranka družbe)
Prenos finančnih instrumentov na podlagi sklepa o dedovanju (ni stranka družbe)
Prenos finančnih instrumentov med skrbniškimi računi oz. skrbniškimi bankami
(za primer dedovanja)
Ostale korporacijske akcije
Prijava na skupščini na zahtevo stranke
Izdaja potrdila o končnem imetniku tujih finančnih instrumentov
Zastopanje na skupščini po substitutu na zahtevo stranke
Nakazilo denarnih sredstev po navodilu stranke na bančni račun, ki ni naveden
na pogodbi stranke oz. v ustrezni evidenci ALTA Invest za stranko, v skladu z
veljavno zakonodajo – razen za nakazila v vzajemne sklade ALTA Skladi,
družba za upravljanje, d.d.
Nakazilo denarnih sredstev na bančni račun stranke v tuji valuti
Pridobitev potrdil o istovetnosti pravne osebe iz plačljivih javnih registrov (v
kolikor stranka na pisno zahtevo družbi ALTA Invest ne dostavi ažurne
dokumentacije o istovetnosti pravne osebe iz javnega registra v pozivu
postavljenem roku)
Fotokopiranje na željo stranke (+DDV)
Nadomestilo za menjavo paketa storitev
Nadomestilo za prenos vrednostnih papirjev v/iz sodni depozit
Druga potrdila na zahtevo stranke (+DDV)

14.

Pravna oseba
POSLOVNI

15,00 EUR
10,00 EUR + strošek KDD
Operativno delo + strošek KDD
5,00 EUR
24,00 EUR/h
72,00 EUR/h
Brezplačno
100,00 EUR
120,00 EUR/h
80,00 EUR
1,00 EUR/naslovnika oz. min 300,00 EUR
1,50 EUR/naslovnika oz. min 300,00 EUR
50,00 EUR
1 ura strokovnega dela + stroški zunanjih partnerjev
30,00 EUR + stroški skrbnika
15,00 EUR/na dediča + dejanski stroški
1 ura strokovnega dela + 15,00 EUR/na dediča
30,00 EUR + transakcijski stroški trga
10,00 EUR + stroški skrbnika
50,00 EUR + strošek skrbniške banke
50,00 EUR + strošek skrbniške banke
50,00 EUR + strošek skrbniške banke
15,00 EUR
15,00 EUR

Brezplačno

15,00 EUR
Po ceniku javnega
registra +
administrativni
stroški v višini
150,00 EUR

0,30 EUR
enkrat letno (v koledarskem letu): brezplačno,
vsaka nadaljna menjava paketa: 20,00 EUR
Po vsakokrat veljavni tarifi KDD in pristojnega sodišča
10,00 EUR + strošek tretjih (npr. KDD, skrbnik ipd.)

STORITVE POSREDOVANJA ODVISNIH BORZNOPOSREDNIŠKIH ZASTOPNIKOV
Višino stroškov in provizije pri odvisnih borznoposredniških zastopnikih, ki opravljajo storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v imenu in za račun
ALTA Invest, določajo posamični ceniki oz. dodatki k osnovnemu ceniku.
Opombe:
Cenik storitev ALTA Invest velja od vključno 1. 8. 2018. S pričetkom veljavnosti tega Cenika storitev ALTA Invest preneha veljati Cenik storitev
ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. z dne 22. 12. 2017.
ALTA Invest lahko v primeru, da oceni, da je prenos finančnih instrumentov smotrn in v interesu strank ALTA Invest, izvede prenos finančnih
instrumentov strank ALTA Invest, na drugega skrbnika. Do morebitne takšne odločitve se poravnave poslov in izvrševanje naročil izvajajo preko
partnerjev družbe ALTA Invest (skrbnikov, izpolnitvenih pomočnikov), kjer se sredstva oz. finančni instrumenti strank ALTA Invest nahajajo, in
sicer do izvedbe prodaje oz. poravnave posameznih poslov oziroma v primeru, da ALTA Invest sprejme odločitev o prenosu sredstev oziroma
finančnih instrumentov na drugega skrbnika vse do dne, ko se izvede prenos finančnih instrumentov k drugemu/skupnemu skrbniku.
Vse v tem ceniku navedene storitve ALTA Invest (razen posebej označene storitve pod točkami 12., 13.d. in 13.e.) so na podlagi Zakona o davku na
dodano vrednost oproščene plačila davka na dodano vrednost.
Kadar nadomestilo za opravljeno storitev ni določeno s Cenikom storitev ALTA Invest, ga ALTA Invest in stranka določita ustno (ob osebni
navzočnosti ali po telefonu) ali pisno (tudi preko e-pošte). Nadomestilo se določi ustno ali pisno (tudi preko e-pošte) tudi v primeru, kadar se ALTA
Invest in stranka dogovorita za drugačno nadomestilo od tistega, določenega s Cenikom storitev ALTA Invest. V primeru, da se ALTA Invest in
stranka dogovorita za nadomestilo, ki je višje od tistega, določenega s Cenikom storitev ALTA Invest, lahko to določita samo pisno (tudi preko epošte).
.
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Stranki lahko nastanejo drugi stroški, vključno z davki, povezani s posli s finančnim instrumentom ali z investicijsko storitvijo, ki niso plačani preko
družbe ALTA Invest.
Izvršna direktorja ALTA Invest si pridržujeta pravico do spremembe Cenika storitev ALTA Invest. Cenik storitev ALTA Invest je predmet avtorske
zaščite in drugih oblik intelektualne lastnine, pri čemer si ALTA Invest pridružuje vse pravice intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki
ga omogoča zakonodaja. Brez soglasja ALTA Invest je prepovedano reproduciranje, spreminjanje, razširjanje ali druga uporaba Cenika storitev ALTA
Invest v kakršnemkoli obsegu ali postopku.
Ljubljana, 27. 7. 2018

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.
Izvršna direktorja

.
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Priloga 1: STROŠEK PORAVNAVE POSLA IN STROŠEK VODENJA PODDEPOJA OZ. VZDRŽEVANJE STANJ FINANČNIH
INSTRUMENTOV GLEDE NA TRG PORAVNAVE
V nadaljevanju so informativno predstavljeni izvlečki cenikov skrbnikov - višina stroškov je predstavljena glede na zadnje družbi ALTA Invest znane
vrednosti. ALTA Invest si v primeru morebitne spremembe teh cenikov s strani skrbnikov pridržuje pravico do spremembe navedenih stroškov brez
predhodne spremembe svojega cenika ter pravico do zaračunavanja stroškov v skladu z vsakokratnimi veljavnimi ceniki skrbnikov.

a) PREKO SKRBNIKA UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, d.d.

Država trga
Bosna in Hercegovina – Banjaluška
borza
Izrael
Turčija

Strošek poravnave (za neomejeno št. Strošek poravnave (za neomejeno št. Strošek vzdrž. stanj FI glede na trg
fin. instrumentov iste serije)
fin. instrumentov iste serije)
poravnave (letno); iz točke 7.3.1.
za storitev posredovanja
za storitev upravljanja
Cenika
30,00 EUR

30,00 EUR

0,27%

40,00 EUR
40,00 EUR

40,00 EUR
55,00 EUR

0,30%
0,22%

Navedeni stroški poravnave posla za storitev upravljanja, se razdelijo na stranke udeležene v skupni transakciji. Poleg navedenih stroškov poravnave posla pri storitvi
upravljanja, se pri trgovanju s finančnimi instrumenti na vseh navedenih trgih obračunajo tudi stroški manipulacije v višini 1,00 EUR.

b) PREKO SKRBNIKA ADDIKO BANK d.d. ZAGREB

Država trga
Hrvaška
Bosna in Hercegovina
ZDA

Strošek poravnave
(za neomejeno št. fin. instrumentov iste serije)
140,00 HRK
75,00 EUR
25,00 EUR

Strošek vzdrž. stanj FI glede na trg poravnave
(letno);
iz točke 7.3.1. Cenika
0,50%
0,50%
0,25%

c) PREKO SKRBNIKA NLB, d.d. IN OSTALIH SKRBNIKOV

Država trga
Avstralija
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina - Sarajevska borza
Češka
Črna Gora
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Hong Kong
Hrvaška
Indonezija
Irska
Italija
Japonska
Južna Afrika
Južna Koreja
Kanada
Kitajska
Latvija
Litva
Luksemburg (dolžniški finančni instrumenti)
Luksemburg (lastniški finančni instrumenti)
Madžarska
Makedonija
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Portugalska
Romunija
Singapur
Slovaška
Srbija
Španija
Švedska
Švica
Turčija
Velika Britanija*
ZDA

Strošek poravnave (v EUR)
(za neomejeno št. fin. instrumentov iste serije)
35,00
35,00
35,00
88,00
31,00
35,00
26,00
31,00
31,00
35,00
16,50
47,00
47,00
15,57
39,00
16,00
31,00
18,00
34,00
47,00
18,00
56,00
40,00
40,00
21,00
66,00
47,00
36,00 EUR oz. 0,4% na vredn. transakcije
11,00
19,00
35,00
43,00
71,00
47,00
108,00
26,00
43,00
35,00
23,50
27,00
12,50
9,50

Strošek vzdrž. stanj FI glede na trg poravnave
(letno);
iz točke 7.3.1. Cenika
0,03%
0,04%
0,03%
0,36%
0,30%
0,15%
0,15%
0,04%
0,13%
0,04%
0,02%
0,06%
0,04%
0,20%
0,10%
0,03%
0,03%
0,03%
0,05%
0,06%
0,03%
0,13%
0,41%
0,21%
0,02%
0,02%
0,15%
0,20%
0,02%
0,03%
0,04%
0,05%
0,41%
0,05%
0,30%
0,10%
0,03%
0,03%
0,03%
0,13%
0,01%
0,01%

Navedeni stroški poravnave posla za storitev upravljanja, se razdelijo na stranke udeležene v skupni transakciji. Poleg navedenih stroškov poravnave posla pri storitvi
upravljanja, se pri trgovanju s finančnimi instrumenti na vseh navedenih trgih obračunajo tudi stroški manipulacije v višini 1,00 EUR.
*Velika Britanija - London International: Pri trgovanju s finančnimi instrumenti, katerih izdajatelj ni ustanovljen in registriran v Veliki Britaniji ali na Irskem, se dodatno obračuna
strošek poravnave, in sicer v višini: Avstrija – 40 USD, Belgija – 45 USD, Danska – 55 USD, Finska – 50 USD, Francija – 50 USD, Nemčija – 25 USD, Grčija – 50 USD, Italija –
55 USD, Nizozemska – 35 USD, Norveška – 55 USD, Portugalska – 90 USD, Španija – 50 USD, Švedska – 50 USD, Švica – 35 USD, Drugi trgi – 100 USD.

.
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Priloga 2: PROVIZIJA KDD IN LJUBLJANSKE BORZE
ALTA Invest provizijo KDD in Ljubljanske borze zaračunava v skladu z njunima vsakokrat veljavnima cenikoma.
ALTA Invest si v primeru morebitne spremembe cenika oz. provizij KDD in Ljubljanske borze pridržuje pravico do spremembe spodaj navedenih provizij (ki
so predstavljene glede na zadnje družbi ALTA Invest znane vrednosti) brez predhodne spremembe svojega cenika ter pravico do zaračunavanja provizij v
skladu z njunima vsakokrat veljavnima cenikoma.
Strošek KDD – odpiranje in zapiranje računa
Odpiranje računa
Zapiranje računa

1,07 EUR
1,07 EUR

Strošek KDD – vodenje računa
Mesečno nadomestilo za fizične osebe
Mesečno nadomestilo za fiduciarni račun
Mesečno nadomestilo za ostale račune

0,32 EUR
6,46 EUR
3,23 EUR

Strošek KDD –vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v KDD
Mesečno nadomestilo za vodenje računa in vzdrževanje
stanj vrednostnih papirjev v KDD

0,32 EUR +

0,00121% povprečne vrednosti lastniških finančnih instrumentov (delnice
in investicijski kuponi)
0,00085% povprečne vrednosti dolžniških finančnih instrumentov

Strošek KDD – nadomestilo za posredovanje podatkov o upravičencih do izplačil (v zvezi z 8. a) točko Cenika)
Nadomestilo za posredovanje podatkov o upravičencih do izplačil: 0,25 EUR + DDV na vrstico zapisa oz. na stranko;
Strošek KDD – nadomestilo za spremljanje in izvajanje korporacijskih dejanj ter za upravljanje transakcij s tem v zvezi (v zvezi z 8. b) točko Cenika)
Povprečna vrednost vrednostnih papirjev
do 10.000,00 EUR
do 100.000,00 EUR
do 500.000,00 EUR
do 1.000.000,00 EUR
do 10.000.000,00 EUR
do 100.000.000,00 EUR
100.000.000,00 EUR in več

Letno nadomestilo za fizične osebe

Letno nadomestilo za preostale imetnike

1,92 EUR
3,84 EUR
8,64 EUR
15,36 EUR
30,72 EUR
30,72 EUR
30,72 EUR

5,76 EUR
11,52 EUR
26,88 EUR
46,08 EUR
92,16 EUR
115,20 EUR
144,00 EUR

Strošek KDD – nadomestilo za obveščanje glede korporacijskih dejanj (v zvezi z 8. b) točko Cenika)
Povprečna vrednost vrednostnih papirjev
do 10.000,00 EUR
do 100.000,00 EUR
do 500.000,00 EUR
do 1.000.000,00 EUR
do 10.000.000,00 EUR
do 100.000.000,00 EUR
100.000.000,00 EUR in več

Letno nadomestilo za fizične osebe

Letno nadomestilo za preostale imetnike

0,48 EUR +DDV
0,96 EUR + DDV
2,16 EUR + DDV
3,84 EUR + DDV
7,68 EUR + DDV
7,68 EUR + DDV
7,68 EUR + DDV

1,44 EUR + DDV
2,88 EUR + DDV
6,72 EUR + DDV
11,52 EUR + DDV
23,04 EUR + DDV
28,80 EUR + DDV
36,00 EUR + DDV

Provizija KDD – poravnava finančnih instrumentov (obračunava se od zneska kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla)
0,030% oz. minimalno: 0,31 EUR in maksimalno: 20,59 EUR
Provizija KDD - poravnava kupnine (obračunava se od zneska kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla)
0,005% oz. minimalno: 0,16 EUR in maksimalno: 3,68 EUR
Provizija Ljubljanske borze (obračunava se od vrednosti posameznega borznega posla stranke)
Za delnice, za naložbene certifikate in druge strukturirane
0,08%
Za kratkoročne finančne instrumente
produkte
Za obveznice
0,03%
Za točke vzajemnih skladov
Minimalno: 0,80 EUR, maksimalno: 200,00 EUR
Posli s svežnjem: 0,04%, vendar min. 100,00 EUR in max. 600,00 EUR

0,002%
0,04%
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