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Vec:  Oznámenie o kategorizácii klienta podľa zákona o cenných papieroch 

Vážený klient, 
 
v súvislosti s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb sme ako obchodník s cennými 
papiermi povinní zaradiť svojich klientov do príslušnej kategórie klientov, s ktorou je v zmysle zákona 
o cenných papieroch spojená rôzna úroveň ochrany.  
 
Zákon o cenných papieroch rozlišuje medzi kategóriou profesionálny klient, neprofesionálny klient a 
oprávnená protistrana. Kritériá pre zaradenie do jednotlivej kategórie určuje zákon o cenných papieroch 
s dôrazom  na odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí 
o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené. 
 
Na základe nám dostupných informácií sme Vás zaradili do kategórie a budeme Vás považovať 
a zaobchádzať s Vami ako s neprofesionálnym klientom. Toto zaradenie Vám ako investorovi prinesie 
zvýšenú úroveň ochrany. O každej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť Vaše zaradenie do súčasnej kategórie 
ste povinný nás bezodkladne informovať. 
 
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že po splnení podmienok stanovených zákonom o cenných papieroch, máte na 
základe vlastného rozhodnutia právo žiadať o zaobchádzanie ako s profesionálnym klientom. Úroveň 
ochrany, ktorá je poskytovaná profesionálnym klientom je nižšia ako úroveň ochrany poskytovaná 
neprofesionálnym klientom.  
 
Zároveň Vás žiadame o poskytnutie informácií týkajúcich sa Vašich znalostí a skúseností v oblasti 
investovania za účelom posúdenia primeranosti jednotlivých druhov finančných nástrojov, investičných 
služieb a vedľajších služieb poskytovaných našou bankou. Upozorňujeme Vás, že Vaše prípadné 
rozhodnutie neposkytnúť nám požadované informácie alebo neposkytnutie dostatočných informácií nám 
neumožní určiť, či je príslušný finančný nástroj, investičná služba alebo vedľajšia služba pre Vás primeraná 
alebo nie.  
 
Ďalšie dôležité informácie k poskytovaným službám podľa zákona o cenných papieroch nájdete na webovom 
sídle banky (Informácia o základných pravidlách poskytovania investičných služieb v súlade s európskou 
legislatívou). 
 
 
S pozdravom 
 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
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