
Názov dokumentu

04.03.2022 Oznámenie o dočasnom vyradení meny RUB z kurzového lístka

Garančný fond investícií - Rozhodnutie o výške ročného príspevku obchodníkov s cennými papiermi do Garančného fondu investícií na rok 2022

Garančný fond investícií - Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok

Garančný fond investícií - Prehlásenie klienta

28.11.2022 Kódy bánk Slovenská republika

Informačný formulár pre vkladateľa - ochrana vkladu

01.11.2022 Oznámenie o úrokových sadzbách pre predávané produkty - fyzické osoby 

01.11.2022 Oznámenie o úrokových sadzbách pre nepredávané produkty - fyzické osoby 

03.07.2021 Oznámenie o úrokových sadzbách pre PRÁVNICKÉ OSOBY a FYZICKÉ OSOBY - podnikateľov 01/2021

03.07.2021 03.07.2021 Reklamačný poriadok 365.bank, a. s.

04.07.2021 dokument Podanie, reklamácia, žiadosť 

01.12.2022 01.02.2023 Sadzobník poplatkov pre Fyzické osoby - predávané produkty

01.05.2022 01.07.2022 Sadzobník poplatkov pre Fyzické osoby - predávané produkty

03.07.2021 Sadzobník poplatkov pre Právnické osoby a Fyzické osoby - podnikateľov

01.12.2022 01.02.2023 Sadzobník poplatkov pre Fyzické osoby - nepredávané produkty

01.05.2022 01.07.2022 Sadzobník poplatkov pre Fyzické osoby - nepredávané produkty

03.07.2021 Sadzobník poplatkov pre Fyzické osoby - cenné papiere

03.07.2021 Informácia o FATCA

03.07.2021 Informácia o CRS

09.03.2022 24.03.2022 Podmienky programu odmeňovania PENIAZE S5

03.05.2022 Spoločný prevádzkový poriadok 365.invest

18.01.2022 Spoločný prevádzkový poriadok JTIS

- Slovník štandardizovanej terminológie

 - Slovník štandardizovanej terminológie pre nepredávané produkty

01.11.2022 01.01.2023 Obchodné podmienky pre osobné účty

26.02.2022 01.05.2022 Obchodné podmienky pre osobné účty

01.11.2022 01.01.2023 Príloha č.1 k OP pre osobné účty - Podmienky realizácie platieb Klienta a oznámenie o lehotách a limitoch na vykonanie Platieb

20.09.2021 22.11.2021 Príloha č.1 k OP pre osobné účty - Podmienky realizácie platieb Klienta a oznámenie o lehotách a limitoch na vykonanie Platieb

01.12.2022 01.02.2023 Príloha č.2 k OP pre osobné účty - Sadzobník poplatkov pre Fyzické osoby - predávané produkty

01.05.2022 01.07.2022 Príloha č.2 k OP pre osobné účty - Sadzobník poplatkov pre Fyzické osoby - predávané produkty

01.11.2022 Príloha č.3 k OP pre osobné účty - Oznámenie o úrokových sadzbách pre predávané produkty - Fyzické osoby

01.02.2023 Príloha č.4 k OP pre osobné účty - Dokument s informáciami o poplatkoch

01.07.2022 Príloha č.4 k OP pre osobné účty - Dokument s informáciami o poplatkoch

18.06.2021 03.07.2021 Obchodné podmienky pre podnikateľský účet

03.07.2021 Príloha č.1 k OP pre podnikateľský účet - Podmienky realizácie platieb Klienta a oznámenie o lehotách a limitoch na vykonanie Platieb

03.07.2021 Príloha č.2 k OP pre podnikateľský účet - Sadzobník poplatkov pre Právnické osoby a Fyzické osoby - podnikateľov

03.07.2021 Príloha č.3 k OP pre podnikateľský účet - Oznámenie o úrokových sadzbách pre Právnické osoby a Fyzické osoby - podnikateľov 

03.07.2021 Príloha č.4 k OP pre podnikateľský účet - Rozsah a špecifikácia služieb EB

03.07.2021 Informácie o platobnom účte so základnými funkciami

Informácie o základnom bankovom produkte

Informácie o postupe pri cezhraničnom zriaďovaní platobného účtu

Informácie o postupe pri presune platobného účtu

06.05.2022 07.05.2022 Obchodné podmienky pre úvery na bývanie

18.06.2021 03.07.2021 Obchodné podmienky pre spotrebiteľské úvery

Predzmluvné informácie o postupe poskytovania úveru na bývanie

26.05.2013      10.06.2013        Obchodné podmienky pre úvery dostupná pôžička, dostupná pôžička – šikovná rezerva

26.05.2013      10.06.2013        Obchodné podmienky pre úver pôžička na bývanie

26.05.2013      10.06.2013        Obchodné podmenky pre stavebný úver so sporením

Vkladové produkty

18.06.2021 03.07.2021 Obchodné podmienky pre vkladové produkty

30.11.2022 15.12.2022 Obchodné podmienky pre vkladové produkty

01.11.2022 Príloha č.1 k OP pre vkladové produkty – Špecifikácia vkladových produktov

15.06.2022 01.07.2022 Príloha č.2 k OP pre vkladové produkty – Sadzobník poplatkov

01.11.2022 Príloha č.3 k OP pre vkladové produkty – Oznámenie o úrokových sadzbách pre predávané produkty – Fyzické osoby

18.06.2021 03.07.2021 Príloha č.4 k OP pre vkladové produkty – Rozsah a špecifikácia Služieb EB

Cenné papiere

17.06.2021 03.07.2021 Obchodné podmienky pre úschovu a správu cenných papierov

03.07.2021 OP pre úschovu a správu cenných papierov - Príloha č.1: Sadzobník poplatkov

03.07.2021 03.07.2021 Obchodné podmienky pre zmenárenské služby

18.06.2021 03.07.2021 Obchodné podmienky pre obchodovanie na finančných trhoch a pre termínované vklady v domácej alebo cudzej mene

03.07.2021 OP pre obchodovanie na finančných trhoch a pre termínované vklady v domácej alebo cudzej mene - Príloha č.1: Sadzobník poplatkov

15.06.2022 Stratégia vykonávania, postupovania a alokácie Pokynov

03.07.2021 Sadzobník poplatkov pre Právnické osoby a Fyzické osoby – podnikateľov

03.07.2021 Pravidlá pre zisťovanie a riadenie konfliktu záujmov

Podielové fondy

20.05.2022 04.06.2022 Obchodné podmienky pre poskytovanie investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu pre fyzické osoby

16.06.2022 01.07.2022

Obchodné podmienky pre poskytovanie investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu pre právnické osoby

a fyzické osoby - podnikateľov

27.11.2022 Obchodné podmienky pre poskytovanie investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu pre fyzické osoby

Dokumenty Vám na vyžiadanie vytlačia zamestnanci pobočky.

Typ produktu

Informačná kniha - POBOČKY 365.bank

Zoznam aktuálnych dokumentov 365.bank, a. s., ku dňu 30.11.2022

Nepredávané produkty:



Typ produktu Názov dokumentu

16.07.2022 Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde - 365.life akciový negarantovaný d.f.

19.07.2022 Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde - 365.life dlhopisový garantovaný d.f.

16.07.2022 Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde - 365.life indexový negarantovaný d.f.

03.07.2021 Štatút - 365.life akciový negarantovaný d.f.

03.07.2021 Štatút - 365.life dlhopisový garantovaný d.f.

16.07.2022 Štatút - 365.life indexový negarantovaný d.f.

26.05.2022 Všeobecné obchodné podmienky 365.life, d. s. s., a. s.

03.07.2021 Informácie o finančnom sprostredkovateľovi 365.bank, a. s.

Zoznam aktuálnych dokumentov 365.life, ku dňu 19.07.2022



Typ produktu Názov dokumentu

Podielové fondy

01.05.2022 PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU Blockchain fond o.p.f.

03.06.2022 PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU Fond stabilných výnosov o.p.f.

01.05.2022 PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU Fond prevratných technológií o.p.f.

01.05.2022 PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU Cryptomix o.p.f.

01.05.2022 PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU Eko fond o.p.f.

01.05.2022 PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU Realitný fond o.p.f.

01.05.2022 PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU Realitný plus fond o.p.f.

01.05.2022 PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU Dynamický flexibilný fond o.p.f.

01.05.2022 PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU Konzervatívny flexibilný fond o.p.f.

01.05.2022 PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU Zmiešaný komfortný fond o.p.f.

27.04.2022 ŠTATÚT FONDU Fond Stabilných výnosov o.p.f.

01.04.2022 ŠTATÚT FONDU Fond prevratných technológií o.p.f.

01.05.2022 ŠTATÚT FONDU Cryptomix o.p.f.

21.09.2021 ŠTATÚT FONDU Blockchain o.p.f.

25.11.2021 ŠTATÚT FONDU EKO o.p.f.

01.01.2022 ŠTATÚT FONDU Realitný o.p.f.

01.01.2022 ŠTATÚT FONDU Realitný plus o.p.f.

02.07.2022 ŠTATÚT FONDU Dynamický flexibilný fond o.p.f.

07.03.2022 ŠTATÚT FONDU Konzervatívny flexibilný fond o.p.f.

03.07.2021 ŠTATÚT FONDU Zmiešaný komfortný o.p.f.

01.05.2022 Kľúčové informácie pre investorov Blockchain fond o.p.f.

01.05.2022 Kľúčové informácie pre investorov Fond stabilných výnosov o.p.f.

01.05.2022 Kľúčové informácie pre investorov Fond prevratných technológií o.p.f.

01.05.2022 Kľúčové informácie pre investorov Cryptomix o.p.f.

01.05.2022 Kľúčové informácie pre investorov Eko fond o.p.f.

01.05.2022 Kľúčové informácie pre investorov Realitný fond o.p.f.

01.05.2022 Kľúčové informácie pre investorov Realitný plus fond o.p.f.

07.03.2022 Kľúčové informácie pre investorov Dynamický flexibilný fond o.p.f.

01.05.2022 Kľúčové informácie pre investorov Konzervatívny flexibilný fond o.p.f.

21.02.2022  Kľúčové informácie pre investorov Zmiešaný komfortný o.p.f.

30.06.2022 Kvartálny report za 2Q Fond prevratných technológií o.p.f.

30.06.2022 Kvartálny report za 2Q Fond stabilných výnosov o.p.f.

30.06.2022 Kvartálny report za 2Q Eko fond o.p.f.

30.06.2022 Kvartálny report za 2Q Realitný o.p.f.

30.06.2022 Kvartálny report za 2Q Realitný plus o.p.f.

30.06.2022 Kvartálny report za 2Q Dynamický flexibilný fond o.p.f.

30.06.2022 Kvartálny report za 2Q Konzervatívny flexibilný fond o.p.f.

30.06.2022 Kvartálny report za 2Q Zmiešaný komfortný o.p.f.

30.06.2022 Kvartálny report za 2Q Blockchain fond o.p.f.

30.06.2021 Polročná správa o hospodárení k 30.06.2021 Fond prevratných technológií o.p.f.

30.06.2021 Polročná správa o hospodárení k 30.06.2021 Fond stabilných výnosov o.p.f.

30.06.2021 Polročná správa o hospodárení k 30.06.2021 Realitný o.p.f.

30.06.2021 Polročná správa o hospodárení k 30.06.2021 Realitný plus o.p.f.

30.06.2021 Polročná správa o hospodárení k 30.06.2021 Dynamický flexibilný fond o.p.f. 

30.06.2021 Polročná správa o hospodárení k 30.06.2021 Konzervatívny flexibilný fond o.p.f.

30.06.2021 Polročná správa o hospodárení k 30.06.2021 Zmiešaný komfortný fond o.p.f.  

31.12.2021 Ročná správa o hospodárení k 31.12.2021 Fond prevratných technológií o.p.f.

31.12.2021 Ročná správa o hospodárení k 31.12.2021 Fond stabilných výnosov o.p.f.

31.12.2021 Ročná správa o hospodárení k 31.12.2021 Eko fond o.p.f.

31.12.2021 Ročná správa o hospodárení k 31.12.2021 Realitný o.p.f.

31.12.2021 Ročná správa o hospodárení k 31.12.2021 Realitný plus o.p.f.

31.12.2021 Ročná správa o hospodárení k 31.12.2021 Dynamický flexibilný fond o.p.f.  

31.12.2021 Ročná správa o hospodárení k 31.12.2021 Konzervatívny flexibilný fond o.p.f.

31.12.2021 Ročná správa o hospodárení k 31.12.2021 Blockchain fond o.p.f. 

31.12.2021 Ročná správa o hospodárení k 31.12.2021 Zmiešaný komfortný o.p.f.

31.12.2021 Ročná správa o hospodárení k 31.12.2021 Dlhopisový stabilný fond o.p.f.

01.06.2022 Všeobecné obchodné podmienky

03.05.2022 Spoločný prevádzkový poriadok 365.invest

03.07.2021 Sadzobník poplatkov a náhrad 365.invest

Zoznam aktuálnych dokumentov 365.invest, ku dňu 02.07.2022



Zoznam aktuálnych dokumentov Union poisťovne, a.s., ku dňu 1.8.2022
Typ produktu Názov dokumentu

Poistenie schopnosti 

01.05.2022 Informácie o finančnom sprostredkovaní - poistenie schopnosti splácať úver Senior balík

01.05.2022 Informácie o finančnom sprostredkovaní - poistenie schopnosti splácať úver

01.08.2022 Poistná zmluva č. RZ201901 v znení dodatkov  

01.05.2022 Sadzby poistného

01.05.2022 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať úver

01.05.2022 Informačný dokument o poistnom produkte - poistenie schopnosti splácať úver

Poistenie schopnosti 

17.12.2021 Informácie o finančnom sprostredkovaní - poistenie schopnosti splácať úver na bývanie

17.12.2021 Poistná zmluva RZ201902

17.12.2021 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať úver na bývanie

17.12.2021 Informačný dokument o poistnom produkte - poistenie schopnosti splácať úver na bývanie

26.01.2019 Sadzby poistného


