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BEZZODPLATN
NÝ PREVO
OD AKCII BEZ
B HODNOTY NA ŠŠTÁT
JE MO
OŽNÝ UŽ LLEN DO KO
ONCA MES
SIACA!
do kedy je ešte možné využžiť bezodplatnný prevod cen
nných papiero
ov bez hodnotty na štát, sa kráti!
k
Lehota, d
Poslednýý termín je 30.. jún 2016. Up
pozorňuje na to Centrálny depozitár
d
cen
nných papieroov SR, a.s. („CD
DCP“),
ktorý ved
die účty väčšin
ny majiteľov cenných
c
papieerov ešte z čia
as kupónovej privatizácie.
nné papiere v rámci v prvej vlny kupónovvej privatizáciie a do dnešné
ého dňa
Občania, ktorí pred rokkmi získali cen
DCP vedený účet majiteľa, by si mali čo nnajskôr overiť ich hodnotu. V prípade, žee cenné papiere na účte
majú v CD
sú bezcen
nné, majú ešte do konca júna možnosť ppreviesť ich be
ezodplatne na štát. Ak majittelia prevedú všetky
cenné papiere z ich účttu na štát, nebudú musieť ď
ďalej platiť po
oplatok za ved
denie účtu.
úni 2016 už neebude možné uzavrieť Zmluuvu o bezodplatnom prevode cenných ppapierov na štá
át.
„Po 30. jú
Vybrané pracoviská Slo
ovenskej pošty, a.s. budú ppo tomto term
míne zabezpečovať už len čiaastkové činno
osti
ocesu bezodp
platných prevoodov na štát,““ upozorňuje Alexandra
A
Páppešová, manažérka
potrebnéé na dobeh pro
spoločnosti Dlhopis, o..c.p., a.s., ktorrá bezodplatnné prevody na štát zabezpeččuje. „V prípa de, že bude
ovaný spoločeenský dopyt po
o možnosti zbbaviť sa cenných papierov po
p 30. júni. 20016, spoločnossť pristúpi
identifiko
k možnossti prevodu zaa odplatu. V ta
akomto prípadde zverejníme
e všetky potrebné podkladyy, postupy a ce
enník,“
dodáva P
Pápešová.
m účtov, ktoríí sa rozhodnú,, že si cenné ppapiere ponecchajú, bude ce
entrálny depoozitár za veden
nie účtu aj
Majiteľom
naďalej faakturovať pop
platok podľa aktuálneho
a
ceenníka. „V súčaasnosti je min
nimálny poplattok za vedenie účtu
majiteľa 112 eur plus DP
PH ročne, pokkiaľ však majitteľ účtu tieto poplatky
p
neplatí, dlh sa kum
muluje. V príp
pade
pohľadávvky centrálny depozitár
d
má možnosť posttupovať v zmyysle platných právnych preddpisov,“ upozzorňuje
Dagmar K
Kopuncová, ob
bchodná riaditeľka CDCP SR
R, a. s. „Bezplaatné je vedenie účtu, na ktoorom nie sú evidované
e
žiadne ceenné papiere a vedenie účtu zosnulým ossobám. Aj v taakom prípade by sa však poozostalí mali o tento
účet zaujíímať, pretožee zostáva naďa
alej vedený v CCDCP a môže obsahovať ce
enné papiere, ktoré majú trrhovú
hodnotu,,“ upresňuje Kopuncová.
K
m účtu v CDCP
P môže byť aj osoba, ktorá na túto skuto
očnosť už zabu
udla. Odporúččame preto ob
bčanom,
Majiteľom
aby si oveerili, či nie sú stále majiteľo
om takéhoto úúčtu oni sami, alebo ich starší príbuzní. PPriemerný vekk
majiteľovv účtov je totižž až 58 rokov. Ku koncu minnulého bolo najviac
n
majiteľľov účtov vo vveku od 40 do 60 rokov
– konkréttne viac ako 95
9 tis. a vo vekku nad 60 rokoov ich bolo okkolo 59 tis. V prípade,
p
že je majiteľom úččtu starší
je občan, ktorý je už od
dkázaný na po
omoc druhýchh, všetko potrebné môže za
aňho vybaviť zzastupujúca osoba na
základe splnomocnenia.

Dôležitéé informáciie a postupyy:
1.

O
Overenie exisstencie účtu s cennými papiiermi, ktorý je
e vedený v CDCP je možné nna stránke
w
www.akciebeezhodnoty.sk alebo
a
na infol inke 0800 124
4 784. Ako ide
entifikačný kódd slúži rodné číslo
majiteľa účtu.

2.

A
Aké cenné papiere sú na úččte evidovanéé sa majiteľ do
ozvie z výpisu z účtu, ktorý CCDCP prikladá
ák
ffaktúre za ved
denie účtu. O výpis z účtu m
môže majiteľ alebo
a
splnomo
ocnená osobaa písomne požžiadať
C
CDCP alebo sii ho vyžiadať na
n niektorom z vybraných pracovísk
p
Slovvenskej pošty,, a.s.

3.

Hodnotu cenn
ných papierovv môže majiteeľ zistiť na zákllade medzinárrodného identtifikačného číísla
ccenných papieerov (ISIN) v dennej
d
tlači, kt
ktorá uverejňu
uje burzové informácie, u o bchodníkov s cennými
papiermi, na internete,
i
na Burze cennýcch papierov v Bratislave, ale
ebo na telefonnickej linke spoločnosti
Dlhopis na číssle 0800 124 784.
7

4.

Bezodplatný prevod
p
cenných papierov nna štát zabezpečuje spoločn
nosť Dlhopis, oo.c.p., a.s.
prostredníctvvom vybraných
h pracovísk Sl ovenskej poštty. Ich zoznam
m je uvedený nna webstránke
w
www.akciebeezhodnoty.sk alebo
a
www.dllhopisocp.sk.

5.

Pri bezodplatnom prevode cenných pap ierov na štát v tomto roku, spoločnosť M
MH Manažmen
nt, a.s.,
nym nástupcom zrušeného FNM SR, za majiteľa
m
účtu uhradí
u
poplatook za vedenie účtu za
ktorá je právn
rok 2016 a vrááti uhradené poplatky za prredchádzajúce dva kalendá
árne roky, ak m
majiteľ preved
die na štát
vvšetky cenné papiere z účtu. Ak prevediee iba časť cenných papierovv, spol. MH M
Manažment, a.s. uhradí
n alikvotnú čassť poplatku.
resp. vráti len

6.

Na uzatvorenie Zmluvy o bezodplatnom prevode cenn
ných papierovv na štát sú pootrebné nasledujúce
d
doklady: občiansky preukazz a výpis z účttu (stačí fotokópia)a v prípa
ade, že ide o zzastupujúcu ossobu, aj
ssplnomocnenie.

7.

Podľa aktuáln
ne platnej legislatívy, cennéé papiere po zosnulých osob
bách môžu poozostalí bezod
dplatne
previesť na šttát bez nutnossti otvárať novvý účet a bez nutnosti zahrnúť ich do deddičského kona
ania.
Dedičské konaanie však mussí byť právoplaatne ukončen
né a nesmie by
yť dedičom oddmietnuté. Avvšak
pozor! Cenné papiere, ktorré nie sú zahrnnuté v osvedččení o dedičstvve, nie je možžné previesť na žiadnu
iinú osobu, ibaa na štát.

8.

Platné formulláre splnomoccnenia, vzor vyyhlásenia ded
dičov a iných dokumentov
d
nnájdete na
w
www.cdcp.sk alebo na stránke www.dlhhopisocp.sk v časti
č
Tlačivá.

Kontakt:
Kopuncová
Dagmar K
Commerccial Director CDCP
C
SR, a.s.
tel.: +4211(2) 59 395 12
25
e‐mail: daagmar.kopunccova@cdcp.skk

