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Počet zaslaných faktúr s poplatkom za vedenie účtu majiteľa 

 Slovensko:  338 350

 Česká republika:  20 402

 Ostatné:  237

 Počet zaslaných faktúr za rok 2013 spolu: 358 989

 Počet zaslaných faktúr za rok 2012 spolu: 532 101  

 Medziročný pokles počtu faktúr o 32,53%

FAKTURÁCIA ZA ROK 2013



Počet účtov majiteľa vedených v evidencii Centrálneho depozitára 
cenných papierov SR, a.s. k 31.12.

 rok 2011: 877 653

 rok 2012: 572 891

 rok 2013: 499 358

POČET ÚČTOV - ŠTATISTIKA



FAKTURÁCIA 2013

Ročný poplatok za vedenie účtu sa nemení

 je stanovený vo výške 0,045% z objemu cenných papierov 

vedených na účte

 minimálne 10 EUR a maximálne 165 EUR plus DPH



FAKTURÁCIA 2013

Zásielka s faktúrou obsahuje:

 Výpis z účtu majiteľa 

 Faktúru za vedenie účtu za rok 2013

Ostatné prílohy: 

 Informatívna rekapitulácia stavu cien v EUR za vedenie účtu majiteľa za 
roky 2008-2013

 Príloha k faktúre s prehľadom stavu na účte po mesiacoch 

 Vysvetlivky k výpisu z účtu

 Zoznam pobočiek Slovenskej pošty, a.s. realizujúce bezodplatné prevody

 Informačný leták



AKTUALIZÁCIA DATABÁZY

 Koncom roka 2013 depozitár aktualizoval svoju databázu s údajmi:

 zosnulé osoby za rok 2013

 korešpondenčné adresy majiteľov účtov

 Aktualizáciou uvedených údajov niektorí majitelia dostanú po prvý 
krát faktúru za vedenie účtu



AKTUALIZÁCIA DATABÁZY

Zosnulí 

 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vedie účet majiteľa pre 
zosnulého bezodplatne (Cenník CDCP SR, a.s., Čl. II bod 7.4)

 Zosnulým osobám preto nebude zasielaná faktúra za vedenie účtu 
majiteľa za rok 2013

 Medziročný nárast počtu účtov majiteľa vedených pre zosnulých o 3,83%



INFORMOVANIE OBČANOV – leták k faktúre



INFORMOVANIE OBČANOV

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. bude informovať
občanov o fakturácii za rok 2013 a bezodplatnom prevode na FNM SR 
prostredníctvom:

 telefonická linka 02/5939 5939

 webstránka www.cdcp.sk „Časté otázky“

 microsite www.akciebezhodnoty.sk



INFORMOVANIE OBČANOV

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. spustí informačnú 
kampaň

 Informačné línie:

 zaslanie faktúry za vedenie účtu majiteľa za rok 2013

 možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na FNM SR

 Informačná kampaň bude realizovaná v printových médiách 
celoslovenských, ako aj regionálnych

 Kampaň bude prebiehať v termíne: 20.1.-7.2.2014



INFORMOVANIE OBČANOV



Ďakujeme za pozornosť !


