HARMONOGRAM PREVÁDZKOVÉHO DŇA
Harmonogram prevádzkového dňa stanovuje časový rozvrh príjmu a spracovania Pokynov na nákup
alebo predaj Finančných nástrojov a ich zápisu na Investičnom účte počas Prevádzkovej doby v Banke.
Všetky Pokyny sú vykonávané, prípadne odovzdané na vykonanie bezodkladne po ich prijatí podľa
zásady časovej priority a v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov.
Banka nezodpovedá za prípadné oneskorenia spôsobené chybou niektorého z trhov, technickými
problémami pri komunikácii s nimi, či chybou vo formulácii Pokynu zo strany Klienta.
Obstaranie Obchodov s akciami, dlhopismi a investičnými certifikátmi
Prijatie Pokynu od Klienta1

od 9:00 do 17:00

Vykonanie, prípadne odovzdanie Pokynu na vykonanie na príslušnom regulovanom trhu2
Miesto prevodu (trh)/segment trhu

Zahájenie (SEČ)

Ukončenie (SEČ)

Burza cenných papierov v Bratislave („BCPB“) – aukčné
obchodovanie

8:30

10:30

BCPB – kontinuálne obchodovanie

11:00

15:30

Burza cenných papírů Praha („BCPP“) –úvodná aukcia

8:50

9:00

BCPP – kontinuálne obchodovanie

9:00

16:20

BCPP – záverečná aukcia

16:20

16:25

BCPP – dlhopisy + výnosové certifikáty

9:00

16:00

individuálne

individuálne

OTC trhy
Obstaranie Obchodov s fondmi kolektívneho investovania
Prijatie Pokynu od Klienta
Vykonanie, prípadne odovzdanie Pokynu na vykonanie
príslušnej investičnej spoločnosti3

9:00 – 17:00
podľa podmienok daného fondu

Obstaranie Obchodov so zmenkami
Prijatie Pokynu od Klienta na nákup zmenky
Potvrdenie o vykonaní Pokynu
(nákup/uloženie zmenky alebo splatnosť/vybratie z úschovy)

podľa emisných podmienok
v deň emisie/splatnosti zmenky

Všetky zápisy týkajúce sa Finančných nástrojov a peňažných prostriedkov sú v rámci Prevádzkovej doby
priebežne zapisované a to najneskôr do uzávierky o 17:00.
Banka zabezpečuje pravidelné zálohovanie dát, z ktorých je možné údaje vedené v evidencii
rekonštruovať. Zálohovanie sa vykonáva po uzávierke.

Poznámky:
1
Pokyny podané Klientom pred týmto časovým intervalom, budú spracované Bankou na začiatku tohto
časového intervalu v ten istý deň. Pokyny podané Klientom po tomto časovom intervale, budú
spracované Bankou na začiatku tohto časového intervalu nasledujúci Pracovný deň.
2

Pokyny prijaté Bankou pred týmto časovým intervalom, budú Bankou vykonané, prípadne odovzdané
na vykonanie na príslušnom regulovanom trhu, na začiatku tohto časového intervalu v ten istý deň.
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Pokyny prijaté Bankou po tomto časovom intervale, budú Bankou vykonané, prípadne odovzdané na
vykonanie na príslušnom regulovanom trhu, na začiatku tohto časového intervalu nasledujúci
Pracovný deň, pokiaľ Pokyn neexspiroval z dôvodu jednodňovej platnosti. Výnimku tvoria Pokyny na
transakcie s dlhopismi na Investičnom účte podané cez Internetové bankovníctvo po tomto intervale.
Tieto Pokyny nemožno v rámci rovnakej blokácie finančných prostriedkov zobchodovať kvôli
premenlivému alikvotnému úrokovému výnosu a budú preto odmietnuté.
3

Termín pre vykonanie Pokynu od Klienta môže byť odlišný od dátumu Prijatia pokynu. Viac informácií
poskytne Bankár Klienta. Na časové údaje uvádzané v tomto harmonograme sa aplikuje čas platný
pre sídlo Banky (tzn. SEČ so zohľadnením letného a zimného času).

Harmonogram prevádzkového dňa je účinný od 15. 07. 2020
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