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Úschova cenných papierov

Rizikovosť
Banka vyhodnocuje rizikovosť jednotlivých produktov/finančných nástrojov na stupnici 1 až 5.

Každému produktu je priradený konkrétny stupeň rizikovosti, pričom stupeň 1 predstavuje pre investora najmenšie riziko a stupeň 5 
je spojený s najvyšším rizikom.
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Popis
 Predmetom úschovy listinných cenných papierov je záväzok uschovávateľa (banky) prevziať cenné papiere od zložiteľa (klienta). 
 Uschovať možno len listinný cenný papier napĺňajúci definíciu a náležitosti cenného papiera v zmysle právneho poriadku štátu  

 emitenta cenných papierov.
 Zložiteľ má povinnosť odovzdať cenné papiere do úschovy na základe písomného pokynu a zaplatiť uschovávateľovi za úschovu  

 listinných cenných papierov odplatu za podmienok a spôsobom dohodnutým v rámcovej zmluve custody a v obchodných  
 podmienkach.

 Uschovávateľ je oprávnený aj bez súhlasu zložiteľa odovzdať cenné papiere do úschovy tretej osoby, pričom odovzdaním cenných  
 papierov do úschovy inému uschovávateľovi nie sú dotknuté práva zložiteľa voči uschovávateľovi.

 Druhy úschovy:
  Hromadná (cenné papiere sa uložia spoločne so zastupiteľnými listinnými cennými papiermi ostatných zložiteľov).
  Samostatná (uschovávateľ uloží cenné papiere oddelene od cenných papierov iných zložiteľov).

 Uschovávateľ sa zaväzuje:
  Prevziať cenné papiere a následne ich uložiť do úschovy.
  Chrániť cenné papiere s vynaložením odbornej starostlivosti pred stratou, zničením, poškodením alebo znehodnotením.
  Odovzdať v primeranej lehote cenné papiere zložiteľovi na základe písomného pokynu, pričom v prípade samostatnej úschovy  
  je uschovávateľ povinný odovzdať zložiteľovi ten istý cenný papier, ktorý mu zložiteľ zveril do úschovy.
  Po ukončení rámcovej zmluvy Custody bezodkladne vrátiť zložiteľovi uschované cenné papiere alebo zastupiteľné cenné  
  papiere.

Riziká
 Pri úschove listinných cenných papierov môže dôjsť aj k operačným rizikám (zlyhanie ľudského faktora, procesov, systémov 

  a vplyvom vonkajších udalostí) nezávisle od druhu uschovaného cenného papiera.
 Pri úschove listinných cenných papierov je riziko straty uschovaných cenných papierov z dôvodu porušenia vnútorných alebo iných  

 záväzných dokumentov.
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Náklady
 Náklady súvisiace s úschovou cenných papierov:

  Poplatky za úschovu sú v závislosti od menovitej hodnoty uschovaných cenných papierov (mesačne) a sú v zmysle aktuálne  
  platného sadzobníka poplatkov 365.bank zverejneného na webovej adrese https://www.365.bank.sk.


