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Informácie o piatich najlepších miestach výkonu za rok 2020 
 

Typ klienta Neprofesionálny klient 

Trieda nástroja Sekuritizované deriváty 

Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň 
v predchádzajúcom roku 

Nie 

5 najlepších miest výkonu 
z hľadiska objemov 
obchodovania (zostupné 
poradie) 

Podiel 
obchodovaného 
objemu ako % 
celkového 
objemu v danej 
triede 

Podiel 
vykonaných 
pokynov ako 
% celkového 
počtu v danej 
triede 

Percentuálny 
podiel 
pasívnych 
pokynov 

Percentuálny 
podiel 
agresívnych 
pokynov 

Percentuálny 
podiel 
nasmerovaných 
pokynov 

Deutsche Bank AG               
LEI:LTWFZYICNSX8D621K86 

53.09% 45.35% 25.71% 74.29% 0% 

Raiffeisen Centrobank AG    
LEI:529900M2F7D5795H1A49 

37.77% 50.82% 29.03% 70.97% 0% 

Banca IMI S.p.A.1                     
LEI:V4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 

9.14% 3.83%  57.14% 42.86% 0% 

 
  

                                                           
1 Banca IMI S.p.A. (LEI: QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14) sa zlúčila s Intesa Sanpaolo S.p.A. (LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08) 
s účinnosťou od 20.07.2020. 
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Informácie o piatich najlepších vykonávajúcich entitách  

(Broker report) za rok 2020 

 

Typ klienta Neprofesionálny klient 

Trieda nástroja Sekuritizované deriváty 

Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň 
v predchádzajúcom roku 

Áno 

5 najlepších miest výkonu 
z hľadiska objemov 
obchodovania (zostupné 
poradie) 

Podiel 
obchodovaného 
objemu ako % 
celkového 
objemu v danej 
triede 

Podiel 
vykonaných 
pokynov 
ako % 
celkového 
počtu 
v danej 
triede 

Percentuálny 
podiel 
pasívnych 
pokynov 

Percentuálny 
podiel 
agresívnych 
pokynov 

Percentuálny 
podiel 
nasmerovaných 
pokynov 

Banca IMI S.p.A.2                     
LEI:V4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 

100.00% 100.00% N/A N/A N/A 

 

Súhrn analýz a záverov o kvalite vykonávania/postupovania pokynov za rok 2020 

Všeobecná úverová banka a.s. (ďalej len ,,Banka“) vynaložila všetko úsilie, aby zabezpečila najlepší možný spôsob 

realizácie pokynu svojho klienta vo vzťahu k finančným nástrojom. Pri vykonávaní pokynu klienta Banka postupovala v 

súlade so svojou Stratégiou vykonávania, postupovania a alokácie pokynov (ďalej len ,,Stratégia“) platnou a účinnou 

pre rok 2020. Pri vykonávaní pokynu klienta Banka konala tak, aby získala najlepší možný výsledok pre klienta pri 

zohľadnení faktorov, ktorými boli cena, náklady, rýchlosť vykonania, pravdepodobnosť vykonania a vyrovnania 

obchodu, objem pokynu, povaha, prípadne iné dôležité aspekty týkajúce sa vykonania pokynu. Spomedzi miest výkonu 

má Banka úzke väzby iba so svojou materskou spoločnosťou Intesa SanPaolo (ďalej len ,,ISP“), pričom je súčasťou 

skupiny ISP. Banka má zavedenú Politiku predchádzania konfliktu záujmov za účelom aktívneho riadenia konfliktu 

záujmov, ktorá je v súlade s pravidlami skupiny ISP. Banka nemá s miestami výkonu uzavreté žiadne osobitné dohody 

týkajúce sa vykonaných alebo prijatých platieb, získaných zliav, rabatov alebo akýchkoľvek nepeňažných benefitov. Pri 

tvorbe súhrnu analýz a záverov o kvalite vykonávania pokynov za predchádzajúci kalendárny rok Banka nepoužila 

žiadne údaje alebo iné nástroje týkajúce sa kvality vykonávania vrátane akýchkoľvek údajov uverejnených podľa 

delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/575 (RTS 27). Pri postúpení pokynu Banka zohľadňuje predovšetkým celkové 

náklady spojené s postúpením pokynov svojich klientov.  

Platné k 30.04.2021 

                                                           
2 Banca IMI S.p.A. (LEI: QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14) sa zlúčila s Intesa Sanpaolo S.p.A. (LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08) 
s účinnosťou od 20.07.2020. 


