Smlouva o investičních službách (telefonické podávání
pokynů - Investiční makléř)
číslo 1011838707

Tato smlouva upravuje podmínky, za kterých můžete naším prostřednictvím investovat do cenných
papírů. Pokud v této smlouvě mluvíme o cenných papírech, rozumíme tím i jiné investiční nástroje.
Tuto smlouvu uzavíráme mezi námi, bankou:
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Název a adresa organizační složky: ČS,a.s.- centrála
a
Vámi, klientem:
Jméno a příjmení (název): Emil Rebel
Trvalý pobyt: Pod kaštanem 7/8, Mladeč, 78401, Česká republika
Rodné číslo (datum narození): 405814026
E-mail: tenmam@seznam.cz
Telefon:
Fax:

1. Jak probíhá investování
• Můžete nám dávat pokyny prostřednictvím našeho investičního makléře a my pro Vás podle nich budeme
obstarávat nákup nebo prodej cenných papírů na trzích, kde obchodujeme, nebo cenných papírů, které
máme v naší nabídce. Váš pokyn můžeme provést také tak, že Vám cenný papír prodáme z našeho
majetku, nebo ho od Vás odkoupíme;
• Vaše zahraniční cenné papíry budeme spravovat v rozsahu uvedeném v našich obchodních podmínkách.
• Pokyny k nákupu nebo prodeji cenných papírů podle této smlouvy budete moci zadávat výlučně
telefonicky prostřednictvím telefonních linek uvedených v příloze 1 smlouvy. Telefonické pokyny budeme
zaznamenávat.
• Touto smlouvou nesjednáváme službu investiční poradenství. Investiční poradenství poskytujeme na
základě písemné smlouvy o investičním poradenství. Na Vaši žádost Vám můžeme poskytnout obecnou
informaci k aktuálnímu vývoji na finančních trzích.
• Podmínkou pro poskytování služeb dle této smlouvy je účinná Smlouva o investičním účtu ke službě
Investiční makléř.
2. Jaké jsou naše ceny
• Aktuální ceny za naše investiční služby, vedení majetkového a další služby poskytované podle této
smlouvy najdete v našem ceníku, který je k dispozici na našich pobočkách nebo na
www.csas.cz/sazebnikcennepapiry.
3. Vaše majetkové účty a investiční portfolio
Otevřeme a povedeme pro Vás majetkový účet pod číslem 1011838707. Na něm budeme evidovat cenné
papíry, které jsme podle této smlouvy pro Vás nakoupili, nebo je pro Vás držíme.
Všechny cenné papíry evidované na majetkovém účtu tvoří Vaše investiční portfolio, které povedeme pod
číslem 1011838707.

4. Jak Vás budeme informovat o Vašich investicích a peněžních prostředcích
Druh informace

Kam ji posíláme

Jak často ji posíláme

Přehled obchodů

tenmam@seznam.cz

po každé transakci

Přehled portfolia

tenmam@seznam.cz

Denně (mailem)

O výpis z našich evidencí investičních nástrojů můžete kdykoli požádat telefonicky na číslech určených pro
zadávání telefonických pokynů nebo také na našich pobočkách.
V případě pokynů k obchodování na Burze cenných papírů Praha Vám navíc na váš email zašleme tato
potvrzení: Podání pokynu k nákupu/prodeji cenných papírů
Realizace pokynu k nákupu/prodeji cenných papírů
Výpisy z peněžních investičních účtů Vám budeme zasílat čtvrtletně na Váš email.

5. Jak je možné tuto smlouvu měnit
Pokud není dále stanoveno jinak, je možné tuto smlouvu měnit jen formou písemných dodatků. Kontaktní
údaje lze měnit i jednostranným oznámením.
6. Jak je možné tuto smlouvu ukončit
Tuto smlouvu můžete Vy i my ukončit výpovědí, která nabude účinnosti okamžitě po splnění těchto podmínek:
a)
jsou-li provedeny všechny Vaše pokyny k nákupu nebo k prodeji cenných papírů zadané před
podáním výpovědi a
b)
nejsou-li už evidovány žádné cenné papíry na žádném Vašem majetkovém účtu vedeném podle
této smlouvy.
Po doručení výpovědi již nelze podávat pokyny k nákupu cenných papírů.
7 Jaké jsou další smluvní podmínky
Ostatní podmínky pro poskytování našich investičních služeb najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách
České spořitelny, a.s. a Obchodních podmínkách České spořitelny, a.s. pro poskytování investičních služeb.
Podpisem této smlouvy potvrzujete, že jsme Vám všechny tyto dokumenty předali, že znáte jejich obsah a
souhlasíte s nimi. Tímto podpisem také vyslovujete souhlas s našimi pravidly o provádění pokynů a s prováděním
svých pokynů mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém. Zároveň také vyslovujete souhlas
s tím, že zákonem požadované informace o cenných papírech, např. statuty fondů kolektivního investování,
sdělení klíčových informací, atd., Vám poskytneme na internetových stránkách www.csas.cz a
www.investicnicentrum.cz.

Praha 3. 9. 2015

Praha 3. 9. 2015

Česká spořitelna, a.s.

Klient:

Příloha 1 – Telefonní linky pro přijímání pokynů
Aktuální telefonní linka pro podávání pokynů prostřednictvím investičního makléře České spořitelny, a.s. je
+420 956 775 777.

