
 
Cenník - Fumbi Index Portfólio 

Cenník je platný od 6.7.2021 
 

Vklad v sume Výmenný poplatok Portfóliový poplatok p.a. 
50 € - 499 € 

0,75 % 

2,99 % 

500 € - 9 999 € 2,49 % 

10 000 € - 99 999 € 1,99 % 

nad 100 000 € 1,49 %    
Výber v sume Výmenný poplatok Poplatok zo zisku 
50 € - 499 € 

0,75 % 

5,99 % 
500 € - 9 999 € 4,99 % 

10 000 € - 99 999 € 3,99 % 

nad 100 000 € 2,99 % 
 

Minimálny vklad je vo výške 50 €. 
Limit pre sprístupnenie čiastočného výberu je súčet vkladov vo výške 500 €.  
Hodnota minimálneho výberu je 50 €.  
Minimálny zostatok po čiastočnom výbere je 50 €. 
 

Výmenný poplatok – Jednorazový poplatok pri vklade a výbere v EUR. Je určený na pokrytie nákladov 
spojených s konverziou na virtuálne meny alebo peňažné prostriedky (FIAT). 
 
Portfóliový poplatok p.a. – Ročný poplatok za poskytovanie poradenských služieb súvisiacich s riadením a 
algoritmickou optimalizáciou portfólia, ktoré sleduje kapitalizáciu trhu virtuálnych mien. Ročný poplatok je 
účtovaný vopred na jeden rok poskytovania poradenských služieb v prípade prvého vkladu a pri každom 
ďalšom vklade alikvotne ku dňu výročia prvého vkladu. 
 
Obnovenie portfóliového poplatku – Realizuje sa v deň výročia prvého vkladu a za vklad podľa 
tohto cenníka sa považuje aktuálna hodnota portfólia. Poplatok zahŕňa náklady na rebalansovanie portfólia na 
celý ďalší rok. 
 
Poplatok zo zisku – Jednorazový poplatok pri výbere, ktorý tvorí podiel zo zisku užívateľa. Základom pre 
vyčíslenie poplatku zo zisku pri výbere alebo prevode je zisk užívateľa v momente výberu alebo prevodu. Pri 
čiastočnom výbere je základom pre vyčíslenie poplatku zo zisku buď suma čiastočného výberu, alebo suma 
zisku, pričom sa vždy použije suma, ktorá je nižšia. V prípade straty sa tento poplatok neplatí. 
 
 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom cenníka, produktov alebo 
služieb Fumbi, nás kontaktujte prostredníctvom  
kontaktného formulára KONTAKT. 

 



 
Cenník - Fumbi Bitcoin a Zlato 

Cenník je platný od 6.7.2021 
 

Vklad v sume Výmenný poplatok Portfóliový poplatok p.a. 
50 € - 499 € 

0,75 % 

2,99 % 

500 € - 9 999 € 2,49 % 

10 000 € - 99 999 € 1,99 % 

nad 100 000 € 1,49 %    
Výber v sume Výmenný poplatok Poplatok zo zisku 
50 € - 499 € 

0,75 % 

5,99 % 
500 € - 9 999 € 4,99 % 

10 000 € - 99 999 € 3,99 % 

nad 100 000 € 2,99 % 
 

Minimálny vklad je vo výške 50 €. 
Limit pre sprístupnenie čiastočného výberu je súčet vkladov vo výške 500 €.  
Hodnota minimálneho výberu je 50 €.  
Minimálny zostatok po čiastočnom výbere je 50 €. 
 

Výmenný poplatok – Jednorazový poplatok pri vklade a výbere v EUR. Je určený na pokrytie nákladov 
spojených s konverziou na virtuálne meny alebo peňažné prostriedky (FIAT). 
 
Portfóliový poplatok p.a. – Ročný poplatok za poskytovanie poradenských služieb súvisiacich s riadením a 
algoritmickou optimalizáciou portfólia v pomere 50:50. Ročný poplatok je účtovaný vopred na jeden rok 
poskytovania poradenských služieb v prípade prvého vkladu a pri každom ďalšom vklade alikvotne ku dňu 
výročia prvého vkladu. 
 
Obnovenie portfóliového poplatku – Realizuje sa v deň výročia prvého vkladu a za vklad podľa 
tohto cenníka sa považuje aktuálna hodnota portfólia. Poplatok zahŕňa náklady na rebalansovanie portfólia na 
celý ďalší rok. 
 
Poplatok zo zisku – Jednorazový poplatok pri výbere, ktorý tvorí podiel zo zisku užívateľa. Základom pre 
vyčíslenie poplatku zo zisku pri výbere alebo prevode je zisk užívateľa v momente výberu alebo prevodu. Pri 
čiastočnom výbere je základom pre vyčíslenie poplatku zo zisku buď suma čiastočného výberu, alebo suma 
zisku, pričom sa vždy použije suma, ktorá je nižšia. V prípade straty sa tento poplatok neplatí. 
 
 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom cenníka, produktov alebo 
služieb Fumbi, nás kontaktujte prostredníctvom  
kontaktného formulára KONTAKT. 

 



 
Cenník – Fumbi Vlastná Voľba 

Cenník je platný od 6.7.2021 
 

Vklad v sume Výmenný poplatok Úschovný poplatok p.a. 
50 € - 499 € 

0,75 % 

1,99 % 

500 € - 9 999 € 1,49 % 

10 000 € - 99 999 € 1,29 % 

nad 100 000 € 1,09 % 
 

Minimálny vklad je vo výške 50 €. 
Limit pre sprístupnenie čiastočného výberu je súčet vkladov vo výške 500 €.  
Hodnota minimálneho výberu je 50 €.  
Minimálny zostatok po čiastočnom výbere je 50 €. 
 

Výmenný poplatok – Jednorazový poplatok pri vklade a výbere v EUR. Je určený na pokrytie nákladov 
spojených s konverziou na virtuálne meny alebo peňažné prostriedky (FIAT). 
 
Úschovný poplatok p.a. – Účtuje sa v spojitosti so zabezpečením profesionálnej úrovne ochrany virtuálnych 
mien (a dát potrebných pre nakladanie s nimi - tzv. privátnych kľúčov). Poplatok za poskytovanie služieb 
úschovy je ročný poplatok a platí sa vopred a z každého vkladu alikvotne k dátumu výročia prvého vkladu.  
 
Obnovenie úschovného poplatku – Realizuje sa v deň výročia prvého vkladu a za vklad podľa 
tohto cenníka sa považuje aktuálna hodnota virtuálnych mien. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom cenníka, produktov alebo 
služieb Fumbi, nás kontaktujte prostredníctvom  
kontaktného formulára KONTAKT. 

 



 
Cenník – Fumbi Úschova 

Cenník je platný od 6.7.2021 
 

Vklad v sume Úschovný poplatok p.a. 
< 100 000 € 1,29 % 

< 1 000 000 € 1,09 % 
nad 1 000 000 € 0,99 % 

 

Služba úschovy je dostupná od vkladu (virtuálnych mien) v minimálnej hodnote 10 000 €.  
 

Úschovný poplatok p.a. – Účtuje sa v spojitosti so zabezpečením profesionálnej úrovne ochrany virtuálnych 
mien (a dát potrebných pre nakladanie s nimi - tzv. privátnych kľúčov). Poplatok za poskytovanie služieb 
úschovy je ročný poplatok a platí sa vopred a z každého vkladu alikvotne k dátumu výročia prvého vkladu.  
 
Obnovenie úschovného poplatku – Realizuje sa v deň výročia prvého vkladu a za vklad podľa 
tohto cenníka sa považuje aktuálna hodnota virtuálnych mien. 
 

Iné poplatky 
 
Poplatok za autorizáciu účtu pre Rýchly vklad - 0,30 € - poplatok za overenie vlastníctva bankového účtu 
alebo dispozičného práva.  
 
Poplatok za rýchly vklad - 2,9 % - platí sa navyše zo sumy vkladu. Jednorazový poplatok za využitie služby 
Rýchly vklad. Tento poplatok sa účtuje navyše k ostatným poplatkom pri vklade.  
 
Výmenný poplatok pri transfere virtuálnych mien - 0,75 % - poplatok za konverziu virtuálnych mien v 
produkte Fumbi Index Portfólio do jednej virtuálnej meny (BTC alebo ETH). Platí sa z celkovej hodnoty 
ostatných virtuálnych mien.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom cenníka, produktov alebo 
služieb Fumbi, nás kontaktujte prostredníctvom  
kontaktného formulára KONTAKT. 


