Smlouva o investičních službách
číslo ..................

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., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, 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): .......................
Trvalý pobyt: .......................
Rodné číslo (datum narození): .......................
Telefon: .......................

Fax:

E-mail: .......................@seznam.cz

1. Jak probíhá investování
 Můžete nám dávat pokyny 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.

Pokud se rozhodnete pro fond kolektivního investování, můžete investovat také tak, že pošlete peníze na sběrný účet
fondu. Čísla sběrných účtů najdete na www.csas.cz/sberneuctyfondu. Platbu na účet fondu budeme považovat za pokyn
k obstarání nákupu cenných papírů daného fondu, tedy za pokyn k volnému investování. V platebním příkazu uveďte jako
variabilní symbol číslo této smlouvy.
 Když Vám nabídneme konkrétní investici, naši nabídku můžete přijmout jednoduše tím, že zašlete peníze na účet
uvedený v naší nabídce. Smlouva o investování do příslušného cenného papíru je poté uzavřena připsáním peněz na
daný účet.
2. Jaké jsou naše ceny
Aktuální ceny za naše investiční služby najdete v našem ceníku, který je k dispozici na našich pobočkách nebo
na www.csas.cz v sekci dokumenty ke stažení.
3. Vaše majetkové účty a investiční portfolio
Otevřeme a povedeme pro Vás majetkové účty pod číslem ........................ Na nich budeme evidovat cenné papíry, které jsme
pro Vás nakoupili, nebo je pro Vás držíme.
Všechny cenné papíry evidované na Vašich majetkových účtech vedených podle této smlouvy tvoří Vaše investiční portfolio,
které povedeme pod číslem ........................
4. Jak Vás budeme informovat o Vašich investicích
Druh informace

Kam ji posíláme

Jak často ji posíláme

Přehled obchodů
Přehled portfolia

.......................@seznam.cz
.......................@seznam.cz

po každé transakci
čtvrtletně

Při pravidelném investování do cenných papírů kolektivního investování obdržíte výpis Přehled obchodů jednou za šest
měsíců.
O výpis z našich evidencí investičních nástrojů můžete kdykoli požádat také na našich pobočkách.

5. Jak naložíme s Vašimi penězi
Při investici do fondů kolektivního investování se může stát, že část peněz zůstane nevyužita, protože jich zbude méně,
než je cena jednoho cenného papíru. Tento zbytek peněz převedeme na Váš účet ........................... [CZK], pokud bude
jejich částka alespoň ve výši stanovené obchodními podmínkami.
Pokud se nedohodneme jinak, budeme na tento účet posílat také peníze, které pro Vás získáme prodejem Vašich
cenných papírů nebo při jejich splatnosti a také úroky nebo jiné výnosy z nich.
6. Jak je možné tuto smlouvu měnit
Pokud není dále stanoveno jinak, je možné tuto smlouvu měnit jen formou písemných dodatků.
Jednostranným oznámením můžete změnit způsob posílání informací Přehled obchodů a Přehled portfolia a adresu,
na kterou Vám tyto informace zasíláme.
Oznámení o změně nám můžete:

zaslat poštou na naši adresu

předat na pobočce

zaslat e-mailem nebo sdělit telefonicky, přičemž však takovéto oznámení o změně můžeme odmítnout, pokud bude
učiněno z e-mailové adresy nebo telefonního čísla odlišných od těch uvedených v této smlouvě.
Změnu provedeme dle našich provozních možností.
Máte-li sjednanou službu internetové bankovnictví, můžete zasílání výpisů změnit podle podmínek této služby.
7. Jak je možné tuto smlouvu ukončit
Tuto smlouvu můžete Vy i my ukončit výpovědí podle našich obchodních podmínek.
Smlouva pozbývá účinnosti také v případě, že na Vašich majetkových účtech nejsou po dobu 5 let evidovány žádné cenné
papíry a současně neexistují Vaše pokyny, které ještě nebyly provedeny nebo vypořádány.
8. 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
obchodní systémy. Zároveň také vyslovujete souhlas s tím, že zákonem požadované informace o nás, námi poskytovaných
investičních službách, či o cenných papírech, např. statuty fondů kolektivního investování, sdělení klíčových informací o
investičních fondech, atd., Vám poskytneme na internetových stránkách www.csas.cz nebo www.investicnicentrum.cz.
Jsme-li povinni předat Vám sdělení klíčových informací o strukturovaném investičním produktu, máte možnost zvolit si,
v jaké podobě Vám sdělení klíčových informací předáme a s tím související způsob zadání pokynu k nákupu cenného
papíru. Sdělení klíčových informací Vám poskytneme v listinné podobě před zadáním pokynu k nákupu cenného papíru
v naší pobočce nebo elektronicky v internetovém bankovnictví před zadáním pokynu k nákupu cenných papírů
prostřednictvím internetového bankovnictví.
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