Smlouva o investičním účtu ke službě Investiční makléř
Tato smlouva upravuje podmínky vedení Vašeho účtu pro vypořádání obchodů s cennými papíry, které pro Vás obstaráváme.
Pokud se ve smlouvě mluví o cenných papírech, rozumí se tím i jiné investiční nástroje.

Tuto smlouvu uzavíráme mezi námi, bankou:
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Název a adresa organizační složky: centrála
a
Vámi, klientem
Jméno a příjmení / Obchodní firma (název): Emil Rebel
Bydliště / Sídlo: Pod kaštanem 7/8, Mladeč, 78401, Česká republika
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném
Rodné číslo (datum narození) / Identifikační číslo: 405814026
Telefon:
1.

Fax:

E-mail: tenmam@seznam.cz

Jaký účet pro Vás povedeme?
Na základě této smlouvy Vám nejpozději do 15.10.2015 otevřeme a povedeme investiční účty v měnách CZK, EUR, USD a
GBP, přičemž oznámení o číslech jednotlivých účtů Vám doručíme po jejich založení na Váš email uvedený v záhlaví této
smlouvy .
Všechny peněžní prostředky na účtu jsou považovány za vklad a pojištěny podle zákona o bankách.

2.

Jaké jsou ceny a jaký dostanete úrok?
Aktuální ceny za vedení účtu a další služby poskytované podle této smlouvy najdete v ceníku České spořitelny, a.s., který je
k dispozici na našich pobočkách nebo na http://www.csas.cz/sazebnik-bezny-ucet. K zůstatku na účtu Vám budeme připisovat
úrok podle aktuální sazby, uvedené v Oznámení České spořitelny, a.s., o úrokových sazbách, které je k dispozici na našich
pobočkách nebo na http://www.csas.cz/urokove-sazby.

3.

K čemu tento účet slouží?
- Vy můžete účet využívat k hotovostním vkladům na pobočce nebo jednorázovým platbám zadaným telefonicky našemu
investičnímu makléři.
- My z něj budeme hradit cenu za cenné papíry, které pro Vás podle Vašich pokynů nakoupíme, a související poplatky.
- Na účet budeme také připisovat peníze, které pro Vás získáme prodejem Vašich cenných papírů podle Vašich pokynů.
- Na účet Vám budeme připisovat i výnosy z cenných papírů, které pro Vás spravujeme.
Příchozí platby budeme připisovat v měně účtu.

4.

Jak se účet využívá při nákupu cenných papírů?
Když nám zadáte pokyn k nákupu cenných papírů, je třeba, aby na účtu byl dostatek peněz k zaplacení ceny nakupovaných
cenných papírů a souvisejících poplatků. Jinak nejsme povinni Váš pokyn provést. V době od zadání pokynu do jeho provedení
nebudete moci nakládat s penězi na účtu, ze kterých má být zaplacena cena nakupovaných cenných papírů a související
poplatky. Po odepsání ceny za nakoupené cenné papíry a souvisejících poplatků z účtu můžete se všemi peněžními
prostředky na účtu znovu volně nakládat.

5.

Jak Vás budeme informovat o účtu?
Výpisy z účtu Vám budeme zasílat čtvrtletně na adresu: (parametr = kontaktní adresa/ adresa v RIN, protože neznáme adresu
ve SB)

6.

Jaké jsou další podmínky vedení účtu?
Podrobné podmínky pro vedení účtu a jeho používání najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a.s.,
Obchodních podmínkách České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb a ve Sdělení k platebním službám a
účtům. Podpisem této smlouvy potvrzujete, že jsme Vám všechny tyto dokumenty předali, že znáte jejich obsah a souhlasíte s
nimi.

V Praze 3. 9. 2015 v 13:06:01 hod.

V Praze 3. 9. 2015 v 13:06:01 hod.

Česká spořitelna, a.s.,

Klient: Emil Rebel

Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší bezplatné informační lince 800 207 207 nebo v kterékoli pobočce.
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