MPV 1/10/2015/647

Služba Investiční makléř ČS
Službu spouštíme 2. listopadu 2015
Nabízíme Vám možnost rychle a jednoduše obchodovat na finančních trzích prostřednictvím služby Investiční makléř ČS.
Rozhodnete-li se pro naši službu, zdarma Vám otevřeme speciální Majetkový účet cenných papírů a Investiční účty pro obchodování
cenných papírů. Ve spolupráci s BROKERJET Vám rovněž zajistíme převod cenných papírů do evidencí vedených Českou spořitelnou.

Vaše pokyny
přijímáme po telefonu
– Investičního makléře ČS můžete kontaktovat telefonicky
v průběhu pracovního dne.
– Investiční makléř ČS po nezbytné identifikaci přijme
Vaše pokyny k nákupu/prodeji cenných papírů.
– Investiční makléř ČS zabezpečí měnové konverze na Vašich
investičních účtech a provede převody finančních prostředků
nezbytných pro vypořádání.
– Prostřednictvím služby Investiční makléř ČS můžete obchodovat na Burze cenných papírů Praha a většině světových burz.

Potvrzení o obchodech
zasíláme na Váš e-mail
– Po každé zadané transakci Vám zašleme elektronicky
informaci o jejím přijetí.
– Každý obchodní den, kdy byly Vaše pokyny realizovány,
Vám zašleme elektronicky potvrzení o jejich realizaci.
– Informaci o stavu portfolia Vám zašleme do Vaší e-mailové
schránky týdně/měsíčně, jak si budete přát. Vaše portfolio
bude oceněno uzavíracími cenami.

Pravidelně Vás
informujeme

Dostupné
burzy
Pokrýváme hlavní světové trhy:
New York Stock Exchange

Warsaw Stock Exchange

NASDAQ Stock Market

Stuttgart Stock Exchange EUWAX

London Stock Exchange

Tokyo Stock Exchange Equities

XETRA Exchange Germany

NYSE ARCA

– Nabídneme Vám názory analytiků České spořitelny
doplněné o seznam některých souvisejících produktů.
– Investiční makléř ČS Vás bude na požádání informovat
o aktuálním vývoji na různých segmentech kapitálového trhu.
– Maržové obchodování nebude možné.
– Převést z BROKERJET do ČS bude možné všechny cenné
papíry, které podporuje služba Investiční makléř ČS.
Více informací o konkrétních ISINech naleznete na
www.investicnicentrum.cz/investicnimakler.

Důležité
termíny

Obchodovatelné
produkty
Akcie

Podílové fondy

Dluhopisy

ETF/ETC

Certifikáty

Warranty

– Nejpozději do 30. 10. 2015 je třeba na pobočce ČS podat
pokyn k převodu cenných papírů z BROKERJET do ČS. Do té
doby je s cennými papíry možné obchodovat prostřednictvím
BROKERJET.
– Od 2. 11. 2015 budou cenné papíry zablokovány ve prospěch
převodu ČS.
– 6. 11. 2015 budou zahájeny převody cenných papírů do ČS.

Detailní informace včetně Ceníku služby Investiční makléř ČS naleznete na www.investicnicentrum.cz/investicnimakler. V případě
zájmu o službu kontaktujte Investičního makléře na tel. 956 775 777.

