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Članica skupine  
 

  

 

Informacija o interesu Banke pri trženju Eurizon skladov 

a) V zvezi z Eurizon skladi, h katerim je stranka pristopila preko Banke, Banka, skladno s pogodbo za 
trženje skladov z družbo za upravljanje Eurizon Capital S.A., Luxembourg, prejme: 

- Vstopno provizijo, ki jo stranka plača ob vplačilu enot Eurizon skladov.  

Višino vstopne provizije določi Banka sama, vendar ne več, kot je določena v dokumentaciji o 
skladih. To provizijo Banka zadrži zase in je ne nakaže družbi za upravljanje Eurizon Capital S.A., 
Luxembourg.  

- 83 % upravljavske provizije, ki jo skladno s Prospektom obračunava družba za upravljanje 
Eurizon Capital S.A., Luxembourg, za enote vsakega posameznega podsklada Eurizon Fund, 
Eurizon Manager Selection Fund in Epsilon Fund, ki so namenjene prodaji na drobno. 
Banka navedeni delež upravljavske provizije prejme kot posebno plačilo s strani družbe za 
upravljanje Eurizon Capital S.A., Luxembourg. Obračunava se mesečno za vsak posamezen 
podsklad, glede na povprečno dnevno neto vrednost sredstev, ki jih imajo stranke Banke 
naložene v posamezen podsklad. Plačilo upravljavske provizije banka prejema kvartalno.  

b) Pri izbiri investicijskih skladov iz Kataloga produktov, ki jih Banka predlaga strankam v okviru 
storitve investicijskega svetovanja/svetovanja pri naložbah v investicijske sklade, Banka, kadar ima 
na voljo investicijske sklade z enakimi lastnostmi, priporoči Eurizon sklade, ki jih upravlja Eurizon 
Capital S.A., Luxmeburg, ki je članica skupine Intesa Sanpaolo. Banka učinke tukaj prisotnega 
nasprotja interesov omejuje tako, da dosledno upošteva kontrole primernosti, ki so določene v 
procesu investicijskega svetovanja in ki se uporabljajo za vse finančne instrumente enako (ne glede 
na njihovo družbo za upravljanje oziroma izdajatelja).  

Informacija o možnosti pritožb glede transakcij, povezanih z naložbami v Eurizon 
sklade 

Stranka lahko pritožbo naslovi na Banko. Več informacij o tem lahko najdete na spletni strani Banke: 
https://www.intesasanpaolobank.si/prebivalstvo/kontakti/oddajte-pritozbo.html 

Kolikor se pritožba stranke nanaša na ravnanje družbe za upravljanje Eurizon Capital S.A., Luxembourg, 
jo bo Banka preusmerila k Eurizon Capital S.A., Luxembourg, in o tem stranko obvestila. Stranka lahko 
pritožbo naslovi tudi neposredno na Eurizon Capital S.A., Luxembourg: 

- Pisno na naslov:  EURIZON CAPITAL S.A., 

28, Boulevard de Kockelscheuer  

L-1821 Luxembourg  

(to the attention of the Compliance & AML Function) 

- Po faxu na številko: +352494930349 

Več informacij o pritožbenem postopku pri Eurizon Capital S.A. lahko najdete na spletni strani: 
https://www.eurizoncapital.com/en/investors-rights 
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