Pokyn k převodu investičních nástrojů a peněžních prostředků
Jméno a příjmení klienta:

Adresa:

RČ:
Klientské číslo u brokerjet České spořitelny, a.s. (BPID):


Smlouva o investičních službách uzavřená s Českou spořitelnou, a.s. číslo :



Smlouva o investičním účtu uzavřená s Českou spořitelnou, a.s. ze dne:

Žádám tímto o:
I. Převod investičních nástrojů
 Žádám o převod všech investičních nástrojů vedených na mém účtu nebo účtech cenných papírů u
společnosti brokerjet České spořitelny, a.s. (dále jen „brokerjet“) na můj majetkový účet vedený
u České spořitelny, a.s. na základě výše uvedené Smlouvy o investičních službách.

II. Převod peněžních prostředků
 Žádám o převod veškerých peněžních prostředků evidovaných na vypořádacích peněžních účtech
v níže uvedených měnách vedených u brokerjet na peněžní účty stejných měn pro mě vedených u
České spořitelny, a.s. na základě výše uvedené Smlouvy o investičním účtu.

Předpokládané datum pro převod investičních nástrojů a peněžních prostředků : 06.11.2015
Měna účtů u brokerjet
 CZK,  EUR,  USD,  GBP,
Pozn.: Lze převést pouze tu měnu, pro kterou máte u České spořitelny, a.s. sjednáno otevření peněžního účtu. .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Věnujte prosím pozornost upozornění na následující straně a připojte svůj podpis!

UPOZORNĚNÍ!
V rámci tohoto převodního příkazu není za převod účtován žádný poplatek!
Beru tímto na vědomí, že v případě převodu investičních nástrojů a/nebo peněžních prostředků z brokerjet nebudete moci od 2.11. 2015
až do technického ukončení procesu převodu investičních nástrojů do České spořitelny, a.s. nakládat s Vaším majetkem vedeným
na peněžním účtu a/nebo účtu cenných papírů vedených u brokerjet, a to i v případě, že na základě tohoto pokynu k převodu budou
převáděny jen investiční nástroje nebo jen peněžní prostředky. Termín převodu může být z technických důvodů společností brokerjet
kdykoliv zrušen nebo prodloužen. Dále beru na vědomí, že k 2.11. budou zrušeny všechny mé nevypořádané pokyny.
Zvláštní upozornění pro převod investičních nástrojů
- Převedeme Vám pouze takové investiční nástroje, které jsou nabízeny v rámci služby Investiční makléř ČS a které jste nakoupil na trhu
nebo převedl na trh (obchodní místo), na kterém provádí obchody s danými investičními nástroji i Česká spořitelna, a.s. Seznam
investičních nástrojů, které je možno do České spořitelny, a.s. převést, včetně obchodních míst, na kterých Česká spořitelna, a.s. s těmito
investičními nástroji obchoduje, naleznete přímo na stránkách České spořitelny, a.s. http://www.csas.cz/Investicnimakler. Obchodní místa,
na kterých jsou Vaše investiční nástroje obchodovány v současné době, naleznete v obchodní platformě brokerjet.
- V případě, že se u investičního nástroje nebude shodovat obchodní místo, na kterém je investiční nástroj nyní obchodován a na kterém
má být obchodován po převodu do České spořitelny, a.s., nebudeme moci převod uskutečnit. V tomto případě je nutné nejdříve u brokerjet
interně převést investiční nástroj mezi obchodními místy (burzami), přičemž upozorňujeme, že brokerjet nemůže ovlivnit délku trvání
takového převodu, které v krajních případech může trvat i několik týdnů.
- Převedeme Vám pouze investiční nástroje, které Vám byly připsány na Váš účet cenných papírů na základě vypořádaných nákupních
pokynů. Investiční nástroje, které se na Vašem majetkovém účtu sice zobrazují na základě provedeného obchodu, který však k 6.11.2015
nebyl vypořádán, nejsou předmětem převodu a budou nadále vedeny v evidenci brokerjet.
- Pokud jsou ve Vašem majetku evidovány jen podíly na investičním nástroji, nebudou z technických důvodů zahrnuty do převodu.
- Po dobu převodu až do dne, kdy Vaše investiční nástroje budou připsány na Váš majetkový účet u České spořitelny, a.s., nebudete moci
s převáděnými investičními nástroji nakládat.
- Společnost brokerjet nemůže garantovat dobu trvání převodu investičních nástrojů a není zodpovědná za jakékoliv ztráty z důvodu
nemožnosti prodeje Vašich investičních nástrojů.
Zvláštní upozornění pro převod peněžních prostředků
- Převedeny budou veškeré peněžní prostředky evidované na peněžních účtech ve zvolených měnách, a to i v případě, že ke dni převodu
nebudou všechny platby z Vašeho peněžního účtu v brokerjet vypořádány. Může se tak stát, že po dni převodu budeme na Vašem
peněžním účtu v brokerjet evidovat dluh vzniklý v důsledku vypořádaní plateb, který jste povinni uhradit.
- Po dobu převodu až do dne, kdy Vaše peněžní prostředky budou připsány na Váš investiční účet u České spořitelny, a.s., nebudete moci
s převáděnými peněžními prostředky nakládat.
- Společnost brokerjet nemůže garantovat dobu trvání převodu.
- V případě, že k převodu byly zvoleny peněžní prostředky na účtu vedeném v měně, na kterou není veden peněžní účet u České spořitelny,
a.s., nebudou tyto peněžní prostředky převedeny.
Obecné upozornění:
Společnost brokerjet neodpovídá za chybně vyplněný pokyn k převodu a z toho plynoucí škody. Společnost brokerjet je oprávněna
odmítnout převod investičních nástrojů nebo peněžních prostředků klientovi, který si nezaložil majetkový účet nebo peněžní účet u České
spořitelny, a.s. Splečnost brokerjet je oprávněna odmítnout provedení tohoto pokynu klientovi, který bude mít ke dni 3. 11. 2015
nevypořádané závazky ve společnosti brokerjet.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů a to, že rozumím všem podmínkám převodu.

V___________

Datum____________

Podpis___________

Pokyn a identita klienta musí být ověřeny pracovníkem České spořitelny nebo notářem.

Klienta ověřil_______________

Podpis a razítko ověřovatele___________________

