RIEŠENIE VAŠICH FINANCIÍ
PRE ZÁSADNÉ
ŽIVOTNÉ SITUÁCIE

CLASSIC INVEST

Zmluva o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov (S-CCI-SK-1806)
Classic Invest
ČÍSLO ZMLUVY:
A ZMLUVNÉ STRANY

NÁZOV ÚČTU:

KLIENT

Meno:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia (štát, mesto):

Trvalé bydlisko /
sídlo

Ulica, mesto, PSČ:

Adresa
pre doručovanie

Ulica, mesto, PSČ (len ak je odlišná od trvalého bydliska):

Kontaktné údaje

E-mail:

Rodné číslo / IČO:

Štát(y) daňovej rezidencie:
SK
CZ
iné*)
(uveďte):
Preukaz totožnosti
Klient
identifikovanej osoby
Zástupca Klienta
ZÁSTUPCA
Priezvisko:
KLIENTA

Štátna príslušnosť: Pohlavie:
muž

žena

Telefón:

Bankové spojenie:

Americká osoba **)
ÁNO

Ďalšie údaje vyplnia len
rezidenti mimo CZ

DIČ:

DIČ vydané v (štát):

Typ preukazu:
OP
Pas

Číslo:

Platný do:

Vydal:

Meno:

Titul:

ZO

Daňové údaje

Titul:

R

Priezvisko / Obchodné meno:

Rodné číslo:

Trvalé bydlisko /
sídlo

Ulica, mesto, PSČ:

OBCHODNÍK

Conseq Investment Management a.s., so sídlom Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO: 26442671, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7153, Telefón: 0800 900 905,
Fax +420 225 988 202, E-mail: fondy@conseq.sk
Názov banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Číslo účtu pre investície v EUR: SK29 1111 0000 0011 0001 1019 (11 000 11 019 / 1111)
SWIFT Kód: UNCRSKBX

Bankové spojenie

B JEDNORAZOVÉ POKYNY K NÁKUPU

Číslo

Názov Investičného nástroja

Kód Investičného nástroja
(ISIN)

Hrubá čiastka
k investovaniu

Mena

Vstupný
poplatok [%]

Mena

Vstupný
poplatok [%]

1
2
3
4
5

Počet Jednorazových pokynov celkom:

Hrubá čiastka k investovaniu celkom:

C TRVALÝ POKYN K NÁKUPU

Číslo

Názov Investičného nástroja

Kód Investičného nástroja
(ISIN)

Hrubá čiastka
k investovaniu

1
2
3
4
5

Hrubá pravidelná čiastka k investovaniu Plánovaná doba Časový interval platieb:
Cieľová čiastka:
Predplatený vstupný poplatok:
celkom:
rokov
mesačne štvrťročne
Cieľová čiastka je určená ako súčin (pravidelnej) čiastky Trvalého pokynu a počtu časových intervalov platieb za plánovanú dobu. Pre potreby výpočtu výšky
Predplateného vstupného poplatku bude Cieľová čiastka kalkulovaná z plánovanej doby max. 35 rokov, najviac však do 70 rokov veku Klienta. Predplatený vstupný
poplatok je určený ako súčin Cieľovej čiastky a sadzby vstupného poplatku. Ak je medzi takto určenými čiastkami a hodnotami uvedenými v poliach Cieľová čiastka
a Predplatený vstupný poplatok rozpor, alebo ak nie je v týchto poliach uvedená žiadna hodnota, platia čiastky určené podľa predchádzajúcich viet. Po dosiahnutí
Cieľovej čiastky sú platby k Trvalému pokynu považované za Jednorazové pokyny a ako také spoplatnené podľa Sadzobníku.
Voľba variantu Predplateného vstupného poplatku k Trvalému pokynu (viď článok VI. VOP):
Bežný Predplatený vstupný poplatok bude strhávaný z prvých čiastok priradených k Trvalému pokynu, a to vo výške 75 % z vyššie uvedenej hrubej
pravidelnej čiastky k investovaniu.
Expresný Predplatený vstupný poplatok bude strhávaný z prvých čiastok priradených k Trvalému pokynu, a to vo výške 100 % uhradených čiastok.

Ak nie je označený žiadny z variantov, platí Bežný variant splácania Predplateného vstupného poplatku.

Poplatok za obstaranie nákupu Investičných nástrojov podl‘a Trvalého pokynu nebude hradený vopred podl‘a čl. VI. ods. (3) VOP.

Zmluva o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov (S-CCI-SK-1806)
Classic Invest
ČÍSLO ZMLUVY:
D AML DOTAZNÍK (v prípade právnickej osoby vyplňte samostatný rozšírený AML dotazník)
Zamestnanec

Podnikateľ

Iná (uveďte): ................................................

R

Aká je povaha a rozsah Vášho prevažujúceho zdroja príjmu?

Odbor: .......................................................................................................................................................................................................................
Výška čistého príjmu (ročne):

do 10 000 EUR

do 20 000 EUR

do 40 000 EUR

do 120 000 EUR

do 200 000 EUR

nad 200 000 EUR

Aký je zdroj peňažných prostriedkov, ktoré budú investované?
Príjem podľa predchádzajúceho bodu

Predaj majetku

Dedičstvo

Iné (uveďte): ......................................................................................

Objem Predaja majetku, Dedičstva alebo Iného zdroja (orientačne): ................................................................................................................................
Ste politicky exponovaná osoba ***) alebo ste bol za posledných 12 mesiacov?

ÁNO

NIE

E PREJAV VÔLE ZMLUVNÝCH STRÁN

ZO

Klient prehlasuje, že: i) sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s jej znením a ďalej s Obchodnými podmienkami, Informáciami zákazníkom, Sadzobníkom
a Informáciami o spracovaní osobných údajov; ii) je mu známi význam doložky Zmluvy odkazujúcej na Obchodné podmienky, ktorých ustanovenia tvoria
súčasť obsahu Zmluvy; iii) súhlasí so spôsobom zmien v obsahu Zmluvy vrátanie zmien Obchodných podmienok a Sadzobníka tak, ako sú dojednané
v článkoch 2 a 5 Zmluvných ustanovení v sekcii G; iv) výslovne koná všetky prehlásení uvedené v sekcii H; v) chce byť viazaný Zmluvou, pokiaľ Obchodník
návrh Klienta na jej uzatvorenie príjme; vi) vydáva Pokyny uvedené v sekcii B alebo C.
......................................................................
Miesto

.....................................................
Dátum

.............................................................................................
Podpis Klienta / zástupca Klienta

Poznámka:

F OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Obchodný zástupca:

Investičný konzultant:

Osobný kód:

E-mail:
Telefón:

Prehlasujem, že som podľa preukazu totožnosti uvedeného vyššie overil totožnosť Klienta, Registr. číslo (NBS):
resp. jeho zástupcu, ktorý predo mnou podpísal túto zmluvu. Potvrdzujem, že som Klienta (jeho
zástupcu) pred podpisom Zmluvy oboznámil s obsahom Informácií zákazníkom a Informácií
o spracovaní osobných údajov, oznámil mu zákaznícku kategóriu, upozornil ho na riziká spojené Dátum:
s investíciami do relevantných Investičných nástrojov a ponúkol mu Oznámenie kľúčových
informácií ku všetkým relevantným Podielovým listom.

Zástupca Investičného konzultanta:
Podpis Investičného konzultanta:

NÁVRH ZMLUVY POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE TEXTOM ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ (SEKCIA G) A VYHLÁSENÍM KLIENTA (SEKCIA H).
*) Uveďte všetky štáty, ktorých je Klient podľa tamojšej legislatívy daňovým rezidentom. Štát rezidencie uveďte zrozumiteľným spôsobom, napr. s využitím
systému medzinárodných poznávacích značiek (SK - Slovensko, CZ - Česká republika, A - Rakúsko, D - Nemecko, GB - Veľká Británia, H - Maďarsko,
IT - Taliansko, PL - Poľsko, RUS - Rusko, UA - Ukrajina, USA - Spojené štáty americké, VN - Vietnam, atď.). Ak nie je uvedený žiaden štát, Klient prehlasuje,
že je daňovým rezidentom (len) toho štátu, na ktorého území sa nachádza trvalé bydlisko Klienta uvedené v sekcii A alebo neskôr Obchodníkovi oznámené.
**) Zaškrtnite v prípade, že je Klient americkou osobou, alebo neamerickou právnickou osobou (entitou) s jednou alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré
sú americkou osobou. Americkou osobou sa rozumie i) občan Spojených štátov amerických (ďalej len „USA“), ii) fyzická osoba, ktorá je rezidentom USA,
iii) osobná spoločnosť alebo obchodná spoločnosť založená v USA alebo zriadená podľa právnych predpisov USA, alebo iv) zverenecký fond, ak súd v USA by
bol podľa platného právneho predpisu oprávnený vydávať príkazy alebo rozsudky týkajúce sa všetkých podstatných záležitostí správy fondu a jedna alebo viac
amerických osôb majú oprávnenie kontrolovať všetky podstatné rozhodnutia ohľadne fondu alebo majetku zosnulého, ktorý bol občanom alebo rezidentom
USA. Za rezidenta USA je považovaná fyzická osoba, ktorá i) je alebo v priebehu aktuálneho kalendárneho roku bola držiteľom zelenej karty, alebo ktorá
ii) spĺňa tzv. test podstatnej prítomnosti v USA. Test podstatnej prítomnosti v USA je splnený, pokiaľ je osoba fyzicky prítomna v USA aspoň 31 dní v priebehu
aktuálneho kalendárneho roku a 183 dní v priebehu 3 rokov, ktorých súčasťou je aktuálny rok a dva jemu bezprostredne predchádzajúce roky; do výpočtu
183 dní sa zahŕňajú všetky dni, v priebehu ktorých bola osoba prítomna v USA v priebehu aktuálneho kalendárneho roku, 1/3 počtu dní, v priebehu ktorých
bola osoba prítomná v USA v prvom roku, ktorý predchádza aktuálnemu roku a 1/6 počtu dní, v priebehu ktorých bola osoba prítomná v USA v druhom roku,
ktorý predchádza aktuálnemu roku, a to za predpokladu, že sa na danú fyzickú osobu nevzťahuje výnimka stanovená americkou legislatívou, ako napr. študenti
alebo učitelia držiaci príslušné víza.
***) Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, v platnom znení, tzn. fyzická osoba, ktorá je alebo bola vo významnej verejnej funkcii s celoštátnym alebo regionálnym
významom (napr. hlava štátu, predseda vlády, minister, poslanec, primátor, predseda VÚC, starosta, sudca ústavného súdu, najvyššieho súdu nebo, najvyššieho
správneho súdu, veľvyslanec a pod.), a to vrátane fyzickej osoby, ktorá obdobnú funkciu vykonáva alebo vykonávala v inom štáte než SR, v orgáne Európskej
únie alebo v medzinárodnej organizácii,, alebo osoba jej blízka (manžel, partner, rodič, syn/dcéra, zať/nevesta a pod.) alebo s ňou v blízkom podnikateľskom
vzťahu (spoločník alebo skutočný majiteľ rovnakej právnickej osoby).

Originál pre Conseq, 1. Kópia pre Klienta, 2. Kópia pre Obchodného zástupcu

Klient a Obchodník (spoločne tiež „Zmluvné strany“) medzi sebou uzatvárajú podľa § 2455 a násl. Občianskeho zákonníka zmluvu o obstaraní nákupu a predaja
investičných nástrojov, ktorej obsah je uvedený v sekciách A, E, G a H tohto zmluvného formulára (ďalej len „Zmluva“). Ak neoznámi Obchodník Klientovi písomne
inak, je Klient zaradený do kategórie neprofesionálnych zákazníkov, ako je táto vymedzená a súvisiace informácie poskytnuté v Informáciách zákazníkom.

Zmluva o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov (S-CCI-SK-1806)
Classic Invest
G ZMLUVNÉ USTANOVENIA
(1)		 Obchodník sa zaväzuje obstarávať pre Klienta na základe Pokynov
vo svojom mene a na účet Klienta nákupy a predaje Investičných
nástrojov a Klient sa zaväzuje platiť za to Obchodníkovi odmenu.
Ak nie je možné obstarať nákup alebo predaj Investičných
nástrojov na účet Klienta v mene Obchodníka, obstará Obchodník
nákup alebo predaj Investičných nástrojov v mene Klienta. Pojmy
uvedené v Zmluve s veľkými začiatočnými písmenami majú význam
definovaný Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami.
(2)		 Obsah Zmluvy tvoria aj Obchodníkove Všeobecné obchodné
podmienky pre obstaranie nákupu a predaja investičných nástrojov
(ďalej len “Obchodné podmienky“), ktoré sú Zmluvným stranám
známe. Ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred Obchodnými
podmienkami. Obchodník je oprávnený Obchodné podmienky
v primeranom rozsahu zmeniť. Za primerané rozsahom sa považujú
také zmeny Obchodných podmienok, ktoré nie sú vyvolané
zmenou okolností, ktorú Obchodník musel predpokladať už v dobe
uzatvárania Zmluvy, alebo zmenou osobných či majetkových pomerov
Obchodníka. Úplne znenie Obchodných podmienok po zmene
Obchodník uverejní na svojich internetových stránkach. Zmenu
Obchodných podmienok oznámi Obchodník Klientovi písomne
najmenej 30 dní pred dňom právnych účinkov zmeny pre záväzok
podľa Zmluvy. Klient je oprávnený zmenu Obchodných podmienok
odmietnuť a Zmluvu z tohto dôvodu vypovedať s výpovednou dobou
v dĺžke jedného mesiaca. Ak nebude takáto výpoveď doručená
Obchodníkovi najneskôr v deň, kedy nastávajú právne účinky zmeny
Obchodných podmienok pre záväzok podľa Zmluvy, a ak nie je tento
deň v mieste sídla Obchodníka pracovným dňom, tak v najbližší
nasledujúci pracovný deň, platí, že Klient zmenu Obchodných
podmienok prijal.
(3)		 Klient splnomocňuje Obchodníka, aby za Klienta vykonával všetky
právne úkony nevyhnutné pre plnenie povinností zo Zmluvy. Klient
sa zaväzuje, že vystaví Obchodníkovi na jeho žiadosť bez zbytočného
odkladu špeciálnu plnú moc, ak to vyžaduje plnenie Zmluvy
a ak nepostačuje splnomocnenie podľa predchádzajúcej vety.
(4)		 Obchodník je oprávnený: i) použiť k splneniu svojich povinností
zo Zmluvy tretie osoby, pri ktorých výbere je povinný postupovať
s odbornou starostlivosťou; ii) k uspokojeniu Pokynu predať Klientovi
Investičné nástroje zo svojho majetku alebo ich od Klienta kúpiť,
pokiaľ takýto predaj alebo kúpa nebude pre Klienta menej výhodná
než obchod na príslušnom prevodovom mieste určenom v súlade
s Pravidlami vykonávania pokynov; iii) vykonať Pokyn Klienta
spoločne s pokynmi ďalších svojich zákazníkov a/alebo spoločne
s obchodom na vlastný účet Obchodníka, ak nie je pravdepodobné,
že takéto spojenie bude pre Klienta menej výhodné než samostatné
vykonanie Pokynu Klienta; iv) odchýliť sa od pokynu Klienta, ak je to
v záujme Klienta a ak si nemôže vyžiadať Klientov súhlas včas.
(5)		 Klient sa zaväzuje platiť Obchodníkovi za jeho služby podľa Zmluvy
odmenu pozostávajúcu z poplatkov stanovených v Sadzobníku
Obchodníka. Obchodník je oprávnený Sadzobník zmeniť. Sadzobník
po zmene Obchodník uverejní na svojich internetových stránkach.
Pre oznámenie zmeny Sadzobníka Klientovi, dátum právnych

účinkov zmeny pre záväzok podľa Zmluvy a právo Klienta z dôvodov
zmeny Sadzobníku Zmluvu vypovedať platí článok 2 obdobne. Má sa
za to, že odmena Obchodníka nezahrňuje Náklady, ktoré Obchodník
v súvislosti s obstaraním nákupu a predaja Investičných nástrojov
pre Klienta účelne vynaloží; tieto Náklady sa Klient zaväzuje
Obchodníkovi nahradiť.
(6)		 Obchodník zodpovedá za škody spôsobené porušením jeho
povinností zo Zmluvy. Nezodpovedá však, ak mu v splnení povinností
dočasne alebo trvalo zabráni mimoriadna nepredvídateľná
a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle na jeho vôli
(vyššia moc). Obchodník ďalej nezodpovedá za škody spôsobené
treťou osobou, ktorú Obchodník k splneniu svojej povinnosti použije,
napríklad Obchodným zástupcom, Investičným konzultantom,
osobou zaisťujúcou vykonanie obchodu s Investičnými nástrojmi
či jeho vysporiadanie alebo osobou vedúcou evidenciu Investičných
nástrojov. Zodpovedá však za škodu, ktorú spôsobil nedodržaním
odbornej starostlivosti pri výbere tretej osoby. Obchodník
nezodpovedá za vývoj trhovej hodnoty Investičných nástrojov
a výnosov z nich.
(7)		 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a môže byť ukončená:
i) písomnou dohodou Zmluvných strán; ii) písomnou výpoveďou
ktorejkoľvek Zmluvnej strany ku koncu mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom výpoveď došla druhej Zmluvnej strane;
iii) odstúpením od Zmluvy, ak tak stanoví kogentný právny predpis.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že ku dňu zániku Zmluvy vyrovnajú
vzájomné záväzky zo Zmluvy. Ak to nebude objektívne možné,
vyrovnajú ich v čo najkratšej dobe po zániku Zmluvy; postupujú
pritom podľa ustanovení zaniknutej Zmluvy (vrátane Obchodných
podmienok) ako keby Zmluva ešte trvala.
(8)		 Meniť obsah Zmluvy je možné len písomnou formou. Zmluva
nemení ani nenahrádza doterajšie záväzky medzi Zmluvnými
stranami, ak boli takéto záväzky založené skôr uzatvorenou zmluvou
alebo zmluvami o tom istom alebo obdobnom predmete plnenia ako
Zmluva.
(9)		 Zmluva sa podľa dohody zmluvných strán riadi právnym
poriadkom Českej republiky vrátane jeho kolíznych ustanovení.
Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené Zmluvou
(vrátane Obchodných podmienok) sa riadia príslušnými právnymi
predpismi právneho poriadku Českej republiky, hlavne Občianskym
zákonníkom. Podľa dohody zmluvných strán budú na riešenie sporov
zo Zmluvy vyplývajúcich príslušné súdy Českej republiky.
(10) Návrh na uzatvorenie Zmluvy dáva Obchodníkovi Klient na zmluvnom
formulári Obchodníka. Návrh je neodvolateľný po dobu 30 dní
od jeho doručenia Obchodníkovi a zaniká, ak ho neprijme Obchodník
v lehote 90 dní odo dňa, kedy mu bol doručený. Zmluva je uzatvorená
okamihom, kedy návrh Klienta na jej uzatvorenie Obchodník prijal.
Obchodník návrh príjme tak, že zaeviduje prvé peňažné prostriedky
alebo Investičné nástroje na Investičný účet Klienta. O prijatí návrhu
na uzatvorenie Zmluvy a dátumu uzatvorenia Zmluvy vyrozumie
Obchodník Klienta bez zbytočného odkladu písomne.

H VYHLÁSENIA KLIENTA
Klient vyhlasuje, že:
ktorými je viazaný;
(1)		 si je vedomý svojej zodpovednosti pre prípad nepravdivosti, (5)		 si nie je vedomý existencie alebo hroziacej existencie akýchkoľvek
neúplnosti či nepresnosti svojich vyhlásení uvedených ďalej
okolností, ako sú napr. súdne, správne či iné konania, ktoré by mu
a zaväzuje sa Obchodníka bezodkladne písomne vyrozumieť,
mohli zabrániť v splnení jeho povinností zo Zmluvy;
pokiaľ by ktorékoľvek z týchto vyhlásení nebolo naďalej vo všetkých (6)		 ak je Klient (zástupca Klienta) fyzickou osobou, berie na vedomie
ohľadoch pravdivé, úplné a presné;
že Obchodník a ďalšie osoby podieľajúce sa na poskytovaní
(2)		 informácie, ktoré Obchodníkovi poskytol pri uzatváraní Zmluvy,
služieb podľa Zmluvy sú oprávnené spracovávať osobné údaje
sú vo všetkých ohľadoch pravdivé, úplné a presné a zaväzuje sa
Klienta (zástupcu Klienta), ak je to nevyhnutné pre dodržanie
Obchodníka bezodkladne písomne informovať o ich zmene, hlavne
ich právnej povinnosti, pre plnenie Zmluvy alebo pre účely ich
o zmene údajov uvedených v sekcii A;
oprávnených záujmov, a to po dobu vyplývajúcu z právnych
predpisov alebo z povahy veci, a pred podpisom Zmluvy sa
(3)		 má dostatočnú právnu spôsobilosť k uzatvoreniu Zmluvy
oboznámil s Informáciami o spracovaní osobných údajov, ktoré mu
a vykonávaniu práv a plneniu povinnosti z nej plynúcich;
boli poskytnuté prostredníctvom internetových stránok Obchodníka
(4)		 uzatvorením Zmluvy, výkonom práv a plnením povinnosti z nej
www.conseq.sk/informacie-o-spracovani-osobnych-udajov,
vyplávajúcich neporušuje právne predpisy ani akékoľvek záväzky,

Zmluva o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov (S-CCI-SK-1806)
Classic Invest
H VYHLÁSENIA KLIENTA (POKRAČOVANIE)
na ktorých je možné aktuálne Informácie o spracovaní osobných
údajov po celú dobu platnosti Zmluvy nájsť s čím Klient (zástupca
Klienta) udeľuje súhlas.. Ak je Klient (zástupca Klienta) fyzickou
osobou s miestom trvalého bydliska alebo právnickou osobou
so sídlom či miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
berie tiež na vedomie, že Obchodník a ďalšie osoby podieľajúce sa
na poskytovaní služieb podľa Zmluvy sú oprávnené spracovávať
osobné údaje Klienta (zástupcu Klienta) podľa tohto bodu (6) v súlade
s povinnosťami Obchodníka zisťovať, získavať, zaznamenávať,
uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje
Klienta (zástupcu Klienta) podľa ustanovení právnych noriem
platných na území Slovenskej republiky (§ 73a zákona č. 566/2001
Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov);
(7)		 peňažné prostriedky, ktoré majú byť použité k nákupu Investičných
nástrojov, nepochádzajú z trestnej činnosti ani neslúžia
k financovaniu terorizmu;
(8)		 pri uzatváraní Zmluvy a podávaní Pokynov koná na svoj účet a je
skutočným majiteľom peňažných prostriedkov určených k nákupu
Investičných nástrojov a Investičných nástrojov evidovaných
na Investičnom účte Klienta;
(9)		 je výlučným vlastníkom peňažných prostriedkov a Investičných
nástrojov podľa predošlého vyhlásenia, alebo ich spoločným
vlastníkom, ak sú tieto súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva
manželov. Ak ide o naposledy uvedenú skutočnosť, Klient vyhlasuje,
že manžel(ka) Klienta vopred vyslovil bezpodmienečný súhlas
s nakladaním s prostriedkami v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov podľa Zmluvy, ak presahuje rámec bežnej správy majetku
v bezpodielovom spoluvlastníctve;
(10) je Obchodníkom náležite oboznámený a poučený a spĺňa podmienky
kladené na oprávneného investora príslušným Prospektom a nie je
osobou, ktorú by legislatíva USA obmedzovala v uzatvorení Zmluvy
a plnení povinností a výkonu práv z nej vyplývajúcich, ani na takúto
osobu neprevedie Investičné nástroje, ktoré na základe Zmluvy
nadobudne;
(11) je informovaný o svojej zákazníckej kategórii uvedenej v tejto Zmluve,
pravidlami kategorizácie zákazníkov a poučením o práve požiadať
o zmenu svojho zaradenia uvedeným v Informáciách zákazníkom,
a ďalej s tým, že Obchodník v súlade s právnymi predpismi vytvára
záznamy komunikácie s Klientom a uchováva záznamy tejto
komunikácie a ďalšie dokumenty, ak ide o komunikáciu a dokumenty
týkajúce sa poskytnutej investičnej služby;
(12) ak nie je na inom mieste Zmluvy dohodnuté inak a ak uviedol
v Zmluve e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu, súhlasí
s tým, aby medzi Zmluvnými stranami mohlo byť konané aj
elektronickými alebo inými technickými prostriedkami umožňujúcimi
zaznamenanie obsahu konania a určenie jednajúcej osoby tak, ako
v podrobnostiach upravujú Obchodníkove Doplnkové podmienky
elektronickej komunikácie, a aby mu Obchodník zaslal e-mail
s prístupovými údajmi ku Klientskej aplikácií potom, čo mu prístup
do nej zriadi, a ďalej mu posielal sms s autorizačnými kódmi.
Klient rovnako prehlasuje, že e-mailová adresa a číslo mobilného
telefónu, ktoré uviedol v Zmluve, sú adresou a číslom, ktoré používa
a je oprávnený používať pre svoju osobnú potrebu v rozsahu
postačujúcom k ich využitiu spôsobom podľa tohto prehlásenia;
(13) má pravidelný prístup na internet a súhlasí s poskytovaním
Informácií zákazníkom, Oznámení kľúčových informácií, Prospektov
a Informácií o spracovaní osobných údajov vrátane ich zmien
prostredníctvom internetových stránok Obchodníka . Ďalej súhlasí
s tým, aby mu informačné a propagačné materiály boli poskytované
vo viac ako jednom jazyku v prípade, že Obchodník tieto materiály
alebo časť z nich nemá k dispozícii v slovenčine a ich poskytnutie
v inom jazyku je v súlade s právnymi predpismi;
(14) sa pred podpisom Zmluvy zoznámil s Informáciami zákazníkom,
ktoré mu boli poskytnuté prostredníctvom internetových stránok
Obchodníka, o ich adrese a o mieste, kde možno Informácie
zákazníkom nepretržite a po celú dobu ich platnosti nájsť, bol

informovaný elektronicky s čím Klient udeľuje súhlas a zoznámi
sa na týchto internetových stránkach s aktuálnymi informáciami
zákazníkov vždy pred tým, než učiní s súlade so Zmluvou akýkoľvek
úkon, na jeho základe mu Obchodník poskytne investičnú službu;
(15) sa pred vydaním Pokynov uvedených v sekcii B alebo C zoznámil
s informáciami o cieľovom trhu a príp. negatívnom cieľovom trhu
Investičného nástroja, ktorého sa Pokyn týka, ktoré sú uverejnené
na internetových stránkach Obchodníka, o ich adrese bol Klient
informovaný a zoznámi sa na týchto internetových stránkach
s informáciami o cieľovom trhu a príp. negatívnom cieľovom
trhu príslušného investičného nástroja vždy pred tým, než vydá
podľa Zmluvy Pokyn k jeho nákupu. Ak neodpovedá cieľový trh
Investičného nástroja cieľovému trhu, do ktorého Klient podľa
výsledku vyhodnotenia investičného dotazníku patrí, Klient berie
na vedomie, že takýto investičný nástroj neodpovedá potrebám
cieľového trhu, do ktorého Klient patrí. Ak patrí Klient do cieľového
trhu, ktorý je negatívnym cieľovým trhom Investičného nástroja,
berie na vedomie, že tento Investičný nástroj nie je určený cieľovému
trhu, do ktorého patrí;
(16) sa pred vydaním Pokynov uvedených v sekcii B alebo C, pokiaľ
sa týkajú nákupu Podielových listov, oboznámil s aktuálnymi
Oznámeniami kľúčových informácií príslušných Fondov, ktoré mu
boli poskytnuté prostredníctvom internetových stránok Obchodníka,
o ktorých adrese a o mieste, kde na nich možno Oznámenia
kľúčových informácií nepretržite a po celú dobu ich platnosti nájsť,
bol informovaný elektronicky, s čím Klient udeľuje súhlas, a zoznámi
sa na týchto internetových stránkach s aktuálnymi Oznámeniami
kľúčových informácií príslušných Fondov vždy pred tým, než bude
do Podielových listov týchto Fondov podľa Zmluvy investovať;
(17) súhlasí s Pravidlami vykonávania pokynov a s vykonávaním Pokynov
mimo obchodný systém, ako je tento pojem definovaný v Pravidlách
realizácie pokynov;
(18) si je vedomý toho, že investícia do Investičných nástrojov podlieha
rizikám, hlavne rizikám popísaných v Informáciách zákazníkom,
Oznámeniach kľúčových informácií a Prospektoch, že výkonnosť
v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov
a že hodnota Investičných nástrojov môže v čase kolísať, v dôsledku
čoho návratnosť investície do Investičných nástrojov nie je zaručená;
(19) berie na vedomie, že peňažné prostriedky a Investičné nástroje
Klienta, ktoré má Obchodník vo svojej moci za účelom poskytnutia
služby podľa Zmluvy, nie sú súčasťou majetku Obchodníka
a v prípade rozhodnutia o úpadku Obchodníka musia byť vydané
Klientovi. Klient nesie úverové riziko banky alebo inej úverovej
inštitúcie, v ktorej budú uložené peňažné prostriedky podľa
predchádzajúcej vety a v prípade zlyhanie tejto banky alebo iné
úverovej inštitúcie nemá právo vyžadovať tieto peňažné prostriedky
od Obchodníka. Obchodník je povinný túto banku alebo inú úverovú
inštitúciu vybrať s odbornou starostlivosťou pri dodržaní podmienok
stanovených kogentnými právnymi predpismi;
(20) je uzrozumený s tým, že Obchodník nie je pri plnení Zmluvy povinný
prihliadať k daňovej pozícii Klienta a že vykonané obchody môžu
mať vplyv na jeho daňový základ a môžu ukladať povinnosť uhradiť
daň z príjmov;
(21) súhlasí s prípadným postúpením Zmluvy Obchodníkom tretej osobe
za podmienky, že túto tretiu osobu Obchodník vyberie s odbornou
starostlivosťou tak, aby bola personálne, organizačne a technicky
vybavená spôsobom umožňujúcim jej riadne plnenie povinností,
ktoré Zmluva stanoví Obchodníkovi, a aby disponovala príslušnými
oprávneniami;
(22) berie na vedomie, že Obchodník za podmienok uvedených
v Informáciách zákazníkom prijíma odmeny (stimuly) od emitentov
Investičných nástrojov alebo iných osôb za služby spojené
s umiestňovaním a spätnými odkupmi Investičných nástrojov,
ktorých nákup alebo predaj Obchodník podľa Zmluvy obstaráva.

Všeobecné obchodné podmienky pre obstaranie nákupu a predaja
investičných nástrojov (VOP-ONP-SK-1808)
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.		 Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre obstaranie nákupu
a predaja investičných nástrojov (ďalej len „VOP“) upravujú niektoré
práva a povinnosti spoločnosti Conseq Investment Management,
a.s., (ďalej len „Obchodník“) a klienta, pre ktorého Obchodník
obstaráva nákup a predaj investičných nástrojov (ďalej len „Klient“
a Obchodník a Klient spoločne ďalej tiež len „Zmluvné strany“).
2.		 Pred VOP majú prednosť odlišné ustanovenia v Zmluve o obstaraní
nákupu a predaja investičných nástrojov medzi Zmluvnými stranami
uzavretej (ďalej len „Zmluva“) a odlišné ustanovenia Zvláštnych
obchodným podmienok Obchodníka pre určitý investičný program,
pokiaľ na takéto podmienky Zmluva odkazuje (ďalej len „ZOP“ a VOP
a ZOP spoločne ďalej len ako „Obchodné podmienky“). Záležitosti
neupravené Zmluvou, ZOP ani VOP sa riešia podľa toho ustanovenia
Zmluvy alebo Obchodných podmienok, ktoré je danému prípadu
obsahom a účelom najbližšie. Ak takéto ustanovenie nie je, prípady
sa riešia podľa právnych predpisov a zásad práva súkromného.
3.		 Ak je pre niektoré úkony Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami
vyžadovaná písomná forma, je táto zachovaná aj v prípade úkonov
vykonaných elektronickými alebo inými technickými prostriedkami,
ktoré umožňujú zachytenie obsahu úkonu a určenia konajúcej osoby,
ak Klient udelil predchádzajúci písomný súhlas k úkonom takýmito
prostriedkami a ak sú splnené podmienky stanovené doplnkovými
podmienkami elektronickej komunikácie uvedenými v článku VII.
(ďalej len „Doplnkové podmienky elektronickej komunikácie“).
Odlišné ustanovenia Doplnkových podmienok elektronickej
komunikácie majú prednosť pred ostatnými ustanoveniami VOP.
4.		 Písomností musia byť doručované na adresy Zmluvných
strán uvedené v Zmluve (ak je uvedených viac adries, potom
na ktorúkoľvek z nich, ibaže je niektorá určená pre doručovanie)
alebo neskôr druhej Zmluvnej strane písomne oznámené. Ak nie je
v Zmluve alebo Obchodných podmienkach stanovené inak, právne
účinky písomnosti nastanú pracovným dňom nasledujúcim po dni,
kedy bola písomnosť doručená adresovanej Zmluvnej strane. Platí,
že písomnosť riadne došla aj v prípade, kedy adresát vedome zmarí
jej doručenie, napríklad keď písomnosť vedome neprevezme od jej
doručovateľa. Má sa za to, že došlá písomnosť, ktorá bola odoslaná
s využitím prevádzkovateľa poštových služieb, došla adresátovi tretí
pracovný deň po odoslaní; ak však bola odoslaná na adresu v inom
štáte, než je štát, odkiaľ bola odoslaná, tak ôsmy pracovný deň
po odoslaní.
5.		 Obchodník nezodpovedá Klientovi alebo iným osobám za škodu
vzniknutú v dôsledku toho, že písomnosť, ktorú v dobrej viere a pri
dodržaní takej úrovne obozretnosti, ktorá je pri podnikaní Obchodníka
štandardná, považoval za pravú alebo vystavenú Klientom či osobou
oprávnenou za Klienta konať, nebola písomnosť pravou alebo
vystavenou Klientom či osobou oprávnenou za Klienta konať.
6.		 Ak zmluva alebo Obchodné podmienky vyžadujú overenie podpisu
Klienta, overenie môže uskutočniť osoba k tomu Obchodníkom
poverená alebo musí byť podpis Klienta úradne osvedčený.
7.		 K úkonom, ktoré koná za Klienta zástupca, musí byť Obchodníkovi
doložené oprávnenie na zastupovanie. Ak Klient nie je plne spôsobilý
na právne úkony, musí byť Obchodníkovi okrem oprávnenia
na zastupovanie doložené aj schválenie konania súdom, ak ide
o konanie pri správe v mene Klienta, prekračujúce rámec bežnej
záležitosti pri správe tohto imania. Má sa za to, že konaním
prekračujúcim rámec bežnej záležitosti pri správe imania je konanie
smerujúce k ukončeniu Zmluvy, ak je na Klientovom Investičnom
účte (odsek (5) článku V.) evidovaný majetok v objeme prevyšujúcom
EUR 1.000,-, vydanie Pokynov k predaju znejúcich v súhrne
na čiastku prevyšujúcu EUR 1.000,- alebo inštrukcie k prevodu
Investičných nástrojov podľa odseku (6) článku V. v hodnote
prevyšujúcej EUR 1.000,-. Čiastky uvedené v predchádzajúcej vete
sa posudzujú v súčte za všetky jednania za Klienta uskutočnené
za posledných 6 mesiacov. Týmto odsekom nie je dotknuté právo

Obchodníka na individuálne posudzovanie akéhokoľvek konania
za Klienta voči Obchodníkovi.
8.		 Nesprávnosti zistené v písomnostiach, ktoré došli od Obchodníka
Klientovi, je Klient povinný uplatniť u Obchodníka písomne do 20 dní
odo dňa, kedy mu bola písomnosť doručená. V prípade márneho
uplynutia lehoty sa písomnosť považuje za Klientom odsúhlasenú.
9.		 Najneskôr do 30 dní od zániku Zmluvy je Klient povinný Obchodníkovi
písomne oznámiť osobu, na ktorú má Obchodník previesť Úschovu
alebo evidenciu Investičných nástrojov, ktoré sú u Obchodníka
v Úschove alebo ktorých evidenciu vedie ku dňu zániku Zmluvy.
Zmluvné strany sa pri prevode riadia ustanovením odseku (6) článku
V., ako keby medzi nimi doposiaľ platilo. Ak uplynie lehota márne,
Obchodník Investičné nástroje predá a utŕžené peniaze Klientovi
vyplatí. Pritom sa riadi ustanoveniami VOP pre predaj Investičných
nástrojov podľa Jednorazového pokynu na predaj, ako keby doposiaľ
medzi Zmluvnými stranami platilo.
10. Klient, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochrane spotrebiteľa, je v prípade sporu s Obchodníkom
vyplývajúcim zo Zmluvy oprávnený obrátiť sa na finančného arbitra
v rozsahu pôsobnosti stanovenej zákonom č. 229/2002 Sb.,
o finančnom arbitrovi. Adresa kancelárie finančného arbitra
je Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, a internetová adresa:
www.finarbitr.cz. Tým nie je dotknuté právo Klienta obrátiť sa
v prípade sporu s Obchodníkom v súlade s právnymi predpismi
na príslušný súd.
II. DEFINÍCIE NIEKTORÝCH POJMOV
Nasledujúce pojmy uvedené v Zmluve alebo Obchodných podmienkach
s veľkými začiatočnými písmenami majú pre potreby Zmluvy
a Obchodných podmienok ďalej uvedený význam.
„Bankový účet Obchodníka“ je účet vedený v banke alebo inej úverovej
inštitúcii, ktorý je uvedený v Zmluve alebo Klientovi Obchodníkom písomne
oznámený pre účely prijímania peňažných prostriedkov od Klienta.
„Cieľová čiastka“ je súčin čiastky, na ktorú znie jeden Čiastkový pokyn
TP, a celkového počtu časových intervalov podľa Trvalého pokynu
(odsek (1) článok III.). Ak nie je dohodnutá iná forma úhrady poplatku
za obstaranie nákupu Investičných nástrojov podľa Trvalého pokynu
než Predplatený vstupný poplatok podľa odseku (3) článku VI., platí,
že Cieľová čiastka je kalkulovaná maximálne z počtu časových intervalov
za dobu 35 rokov alebo za dobu odpovedajúcu počtu celých rokov pred
dosiahnutím 71 roku veku Klienta podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je
nižšia.
„Fond“ je investičný fond v zmysle Zákona o investičných spoločnostiach
a investičných fondoch alebo obdobný subjekt či zariadenie kolektívneho
investovania podľa zahraničnej právnej úpravy.
„Informácie zákazníkom“ je dokument, v ktorom Obchodník svojim
zákazníkom poskytuje dôležité informácie k investičným službám, ktoré
poskytuje, Investičným nástrojom, ktorých sa poskytované služby týkajú,
a rizikám s nimi spojeným a ďalšie informácie, ktoré sú pre zákazníkov
podstatné. V informáciách zákazníkom sú uvedené aj Pravidlá
vykonávania pokynov. Informácie zákazníkom Obchodník uverejňuje
na svojich internetových stránkach.
„Investičný konzultant“ je osoba, ktorej prostredníctvom vykonáva
Obchodný zástupca v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z., o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve, a inými právnymi predpismi
finančné sprostredkovanie, napr. jeho zamestnanec alebo podriadený
finančný agent.
„Investičný nástroj“ je nástroj uvedený v § 3 Zákona o podnikání
na kapitálovém trhu.
„Náklady“ sú odplaty hradené Obchodníkom tretím stranám v súvislosti
s poskytnutím služieb Klientovi podľa Zmluvy, napríklad poplatky
prevodných miest a osôb zaisťujúcich vysporiadanie obchodov a vedenie
evidencií Investičných nástrojov, ďalej poplatky bánk za bezhotovostné
prevody peňažných prostriedkov do/zo zahraničia, operácie s hotovosťou
a menové konverzie.

Všeobecné obchodné podmienky pre obstaranie nákupu a predaja
investičných nástrojov (VOP-ONP-SK-1808) - pokračovanie
„Občiansky zákonník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
„Obchodný zástupca“ je finančný agent v zmysle zákona č. 186/2009
Z.z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, alebo iná
oprávnená osoba, ktorý alebo ktorá na základe zmluvy o obchodnom
zastúpení zastupuje Obchodníka pri uzatváraní Zmluvy a prijímaní
Pokynov na území Slovenskej republiky.
„Oznámenie kľúčových informácií“ je dokument obsahujúci kľúčové
informácie o Fonde pre investorov do Podielových listov Fondu.
„Podielové listy“ sú cenné papiere a zaknihované cenné papiere vydané
Fondmi.
„Pravidlá vykonávania pokynov“ sú pravidlá zavedené a udržiavané
Obchodníkom za účelom zaistenia vykonávania pokynov zákazníkov
za najlepších podmienok. Pravidlá vykonávania pokynov sú uvedené
v Informáciách zákazníkom.
„Prospekty“ sú oficiálne prospekty Investičných nástrojov alebo
oficiálne štatúty Fondov, ktoré sú vydané Emitentmi za účelom ponuky
Investičných nástrojov, a ich prípadné dodatky.
„Sadzobník“ je dokument upravujúci výšku odmeny Obchodníka za ním
poskytované služby, minimálne objemy Pokynov, minimálnu dobu trvania
Trvalých pokynov a niektoré ďalšie záležitosti v súlade s Obchodnými
podmienkami. Aktuálne znenie Sadzobníka je Klientovi k dispozícií
v prevádzkarniach a na internetových stránkach Obchodníka.
„Sb.“ je Zbierka zákonov Českej republiky.
„Správa“ je uskutočňovanie právnych jednaní a ďalších úkonov
nevyhnutných k výkonu a zachovaniu práv spojených s Investičným
nástrojom.
„Účet vlastníka“ znamená majetkový účet vedený pre osobu, ktorá je
vlastníkom Investičných nástrojov evidovaných na tomto účte.
„Účet zákazníkov“ je majetkový účet vedený pre osobu, ktorá nie je
vlastníkom Investičných nástrojov evidovaných na tomto účte a ktorá
vedie evidenciu nadväzujúcu na evidenciu vedenú na tomto účte.
„Úschova“ je prevzatie cenného papiera do opatrovania za účelom jeho
ochrany pred stratou, zničením, poškodením alebo vznikom inej škody
na cennom papieri.
„Zákon o podnikaní na kapitálovom trhu“ je zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu.
„Zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch“ je
zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech.
III. POKYNY A PLATBY
1.		 Obchodník obstaráva pre Klienta nákupy a predaje Investičných
nástrojov na základe pokynov Klienta (ďalej len „Pokyn“). Klient
môže vydať Pokyn k obstaraniu nákupu Investičných nástrojov
(ďalej len „Pokyn k nákupu“) alebo k obstaraniu ich predaja (ďalej
len „Pokyn k predaju“). Pokyn môže byť vydaný k jednorazovému
obstaraniu nákupu alebo predaja Investičných nástrojov (ďalej len
„Jednorazový pokyn“) alebo k pravidelnému obstarávaniu nákupu
alebo predaja Investičných nástrojov v určitých časových intervaloch
(kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok) až do dosiahnutia
Cieľovej čiastky (ďalej len „Trvalý pokyn“ a pokyn v rámci jedného
časového intervalu podľa Trvalého pokynu ďalej len „Čiastkový
pokyn TP“).
2. Obchodník stanoví zoznam Investičných nástrojov, ktorých obstaranie
nákupu alebo predaja v rámci jednotlivých investičných programov
ponúka. Zoznam zverejňuje na svojich internetových stránkach.
Obchodník je oprávnený stanoviť aj minimálny počet alebo objem
Investičných nástrojov, na ktorý môže Pokyn znieť, minimálny požadovaný
zostatok Investičných nástrojov na Investičnom účte alebo minimálnu
dobu trvania Trvalého pokynu. Ak Obchodník stanoví tieto parametre,
uverejní ich v Sadzobníku. Obchodník je oprávnený, nie však povinný,
realizovať Pokyn, ktorý nespĺňa podmienky podľa tohto odseku.
3. Pokyn musí byť vydaný v písomnej podobe (ďalej len „Písomný
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pokyn“). Pokyn k nákupu môže byť vydaný aj formou platby peňažných
prostriedkov v prospech Bankového účtu Obchodníka (ďalej len „Pokyn
platbou“).
Písomný pokyn musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu Klienta, číslo
Zmluvy, ku ktorej je vydaný, ISIN Investičných nástrojov, k obstaraniu
nákupu alebo predaja ktorých je vydaný, a čiastku, na ktorú znie. Ak ide
o Pokyn k predaju, namiesto čiastky môže byť uvedený počet Investičných
nástrojov, ktorých predaj má Obchodník obstarať. Ak sa jedná o Pokyn
k predaju, ktorý sa týka iných Investičných nástrojov než Podielových
listov, namiesto čiastky musí byť uvedený počet Investičných nástrojov,
ktorých predaj má Obchodník obstarať. Ak klient v Pokyne k predaju
neuvedie inak, platí, že žiada vyplatiť výťažok z predaja Investičných
nástrojov prevodom v eurách na bankový účet uvedený v Zmluve.
Ak žiada Klient vyplatiť výťažok z predaja Investičných nástrojov na iný
účet, než ktorý je uvedený v Zmluve, je Obchodník oprávnený požadovať,
aby podpis Klienta na Pokyne k predaju bol overený. Trvalý pokyn musí
obsahovať aj určenie časového intervalu a Cieľovej čiastky ak ide
o Trvalý pokyn k nákupu, resp. doby trvania Pokynu, ak ide o Trvalý pokyn
k predaju; ak nie je časový interval určený, platí, že je ním kalendárny
mesiac.
Pokyn platbou musí obsahovať vo variabilnom symbole platby číslo
Zmluvy a v špecifickom symbole číselnú časť ISIN Investičných
nástrojov. Pokynom platbou Klient vydáva Jednorazový pokyn k nákupu
Investičných nástrojov, ktorých ISIN (číselná časť) je uvedená, znejúci
na čiastku platby.
Písomný pokyn je vydaný dňom, kedy bol doručený Obchodníkovi.
Ak bol doručený neskôr ako v okamihu, ktorý stanovuje časový
rozvrh prevádzkového dňa, ktorý Obchodník uverejňuje na svojich
internetových stránkach podľa vyhlášky č. 58/2006 Sb., o způsobu
vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující
na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ako najneskorší možný
termín pre prijímanie príkazov k zápisu do samostatnej evidencie
investičných nástrojov v rámci prevádzkového dňa, platí, že bol doručený
až v nasledujúci pracovný deň. Pokyn platbou je vydaný pracovným
dňom nasledujúcim po dni pripísania príslušnej platby na Bankový účet
Obchodníka. Písomné pokyny doručené Obchodníkovi pred uzatvorením
Zmluvy a Pokyny platbou, ku ktorým príslušná platba bola pripísaná
na Bankový účet Obchodníka skôr než v pracovný deň predchádzajúci
uzatvoreniu Zmluvy, sa považujú za vydané dňom uzatvorenia Zmluvy.
Ak nie je medzi Obchodníkom a Klientom dohodnuté písomne inak,
čiastky, na ktoré znejú Pokyny, sú čiastkami hrubými. Obchodník obstará
nákup alebo predaj Investičných nástrojov v počte zodpovedajúcom
po násobení cenou Investičného nástroja čo najbližšie čiastke, na ktorú
Pokyn znie, po znížení o príslušné poplatky podľa Sadzobníka a náhrady
Nákladov. Rozdiel medzi čiastkou uvedenou v Pokyne zníženou o poplatky
a náhrady Nákladov a čiastkou realizovaného obchodu, je Obchodník
oprávnený si ponechať, ak je nižší ako 0,1 % z prvej uvedenej čiastky,
inak ho vráti Klientovi.
Ak sa týka Pokyn Investičného nástroja, ktorý sa obchoduje v mene
odlišnej od meny peňažných prostriedkov evidovaných na Investičnom
účte (pri Pokyne k nákupu) alebo meny, v ktorej Klient žiada vyplatiť
výťažok z predaja Investičného nástroja (pri Pokyne k predaju), považuje
sa Pokyn súčasne za pokyn k menovej konverzii. Obchodník zaistí
menovú konverziu na účet Klienta podľa aktuálnych trhových podmienok
s odbornou starostlivosťou a pri dodržaní povinnosti jednať v najlepšom
záujme Klienta. Obchodník je oprávnený uskutočniť menovú konverziu
proti vlastnému účtu, ak nie je takáto konverzia pre Klienta menej
výhodná než individuálna konverzia uskutočnená podľa aktuálnych
podmienok banky alebo inej úverovej inštitúcie, ktorá vedie Bankový účet
Obchodníka.
Pokyn zaniká zánikom Zmluvy. Pokyn zaniká taktiež smrťou Klienta.
Obchodník je však oprávnený vydané Pokyny vykonávať až do pracovného
dňa nasledujúceho po dni, kedy je mu smrť Klienta hodnoverne doložená.
Trvalý pokyn taktiež zaniká jeho ukončením zo strany Klienta (odsek
(10) tohto článku) alebo dosiahnutím Cieľovej čiastky Trvalého pokynu
k nákupu alebo doby trvania Trvalého pokynu k prodaju. Pokyn môže
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zaniknúť aj z iných dôvodov upravených Zmluvou alebo Obchodnými
podmienkami alebo stanovených právnymi predpismi.
10. Trvalý pokyn sa nedá zmeniť. Klient môže Trvalý pokyn kedykoľvek
ukončiť, a to s účinnosťou k pracovnému dňu nasledujúcemu po dni
doručenia písomného oznámenia o tom Obchodníkovi, ledaže Klient
v oznámení uvedie neskorší dátum účinnosti. Obchodník je oprávnený
požadovať, aby podpis Klienta na oznámení bol overený.
11. Klient je povinný hradiť v prospech Bankového účtu Obchodníka
peňažné zálohy tak, aby na Investičnom účte bol vždy taký zostatok
peňažných prostriedkov, ktorý umožní realizáciu vydaných Pokynov
k nákupu a úhradu príslušných poplatkov a náhrad Nákladov. Ak vydal
Trvalý pokyn k nákupu, je Klient povinný až do dosiahnutia Cieľovej
čiastky hradiť v prospech Bankového účtu Obchodníka zálohy najmenej
vo výške čiastky, na ktorú znie Čiastkový pokyn TP, a to vždy najneskôr
do konca príslušného kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho
štvrťroku (v závislosti na časovom intervale Trvalého pokynu) počnúc
kalendárnym mesiacom alebo kalendárnych štvrťrokom, v ktorom bol
Trvalý pokyn vydaný.
12. Vo variabilnom symbole platieb v prospech Bankového účtu
Obchodníka musí byť uvedené číslo Zmluvy. Ak je na Bankovom účte
Obchodníka pripísaná platba, ktorá nie je takto označená, platí, že bola
pripísaná dňom, kedy bola identifikovaná ako platba patriaca k Zmluve.
Obchodník nie je povinný konať kroky k identifikácií platieb pripísaných
na Bankový účet Obchodníka, ktoré nie sú riadne označené. Ak nie je
platba identifikovaná do 3 mesiacov odo dňa pripísania na Bankový
účet Obchodníka, Obchodník ju vráti na účet odosielateľa, ak je to
rozumne možné a ak zjavne nejde o zberný účet platobnej inštitúcie
alebo obdobný účet.
13. Ak vydal Trvalý pokyn k nákupu, je Klient oprávnený vydať pokyn
k prioritnému priradeniu peňažných prostriedkov k naposledy
vydanému Trvalému pokynu tak, že tieto prostriedky uhradí na Bankový
účet Obchodníka platbou obsahujúcu v špecifickom symbole kód 999.
Obchodník s takouto platbou pripísanou na Bankový účet Obchodníka
naloží nasledovne: i) ak nebola doposiaľ dosiahnutá Cieľová čiastka
Trvalého pokynu, priradí čiastku platby alebo jej časť k tomuto Pokynu,
maximálne však do výšky zostávajúcej k dosiahnutiu Cieľovej čiastky
(takto priradená platba alebo jej časť ďalej len „Prioritná platba
TP“); ii) prípadný kladný rozdiel medzi čiastkou platby a Prioritnou
platbou TP považuje za Pokyn platbou k nákupu tých Investičných
nástrojov, na ktorých nákup bol vydaný ten Trvalý pokyn, pri ktorom
bola ako u posledného z Klientom vydaných Trvalých pokynov k nákupu
dosiahnutá Cieľová čiastka.
IV. VYKONÁVANIE POKYNOV
1. Obchodník je oprávnený odmietnuť vykonať Pokyn v týchto prípadoch:
a) ak Pokyn nespĺňa náležitosti podľa Zmluvy alebo Obchodných
podmienok, hlavne ak neobsahuje všetky povinné náležitosti;
b) z dôvodov stanovených právnymi predpismi upravujúcimi opatrenia
proti legalizácií výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,
hlavne ak sa Klient odmietne podrobiť identifikácii alebo kontrole;
c) ak má dôvodne za to, že vyhlásenia Klienta vykonané v súvislosti
so Zmluvou naďalej nie sú vo všetkých ohľadoch úplné, presné alebo
pravdivé; d) ak má dôvodné pochybnosti o tom, že Pokyn bol vydaný
Klientom či osobou oprávnenou za neho konať, alebo ak Pokyn
neobsahuje požadované overenie či autorizáciu; e) ak by vykonaním
Pokynu mohlo dôjsť k porušeniu právnych predpisov, napríklad predpisov
o ochrane pred manipuláciami s trhom; f) ak má dôvodné pochybnosti
o tom, že Klient spĺňa požiadavky kladené na investora do Investičných
nástrojov, k nákupu ktorých Klient vydal Pokyn; g) ak by realizáciou
Pokynu k predaju klesol objem Investičných nástrojov evidovaných
na Investičnom účte pod objem stanovený ako minimálny v Sadzobníku
alebo v Prospekte či emisných podmienkach Investičného nástroja;
h) ak je Klient v omeškaní so splnením akéhokoľvek peňažitého dlhu
voči Obchodníkovi; i) v prípadoch uvedených v odseku (1) článku
VI.; j) ak bolo rozhodnuté o úpadku Klienta; k) ak bolo rozhodnuté
o zrušení Klienta, ibaže celé imanie Klienta nadobúda právny nástupca.
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O odmietnutí vykonať Pokyn Obchodník informuje bez zbytočného
odkladu Klienta, ak nestanoví kogentný právny predpis inak.
Obchodník, s výnimkami upravenými ďalej v tomto odstavci, neprihliada
k Pokynom týkajúcim sa Investičných nástrojov, ktoré ku dňu, kedy
má byť Pokyn realizovaný, neexistujú (Pokyny k nákupu) alebo nie
sú evidované na Investičnom účte Klienta (Pokyny k predaju). Ak ide
o Pokyn tykajúci sa Podielových listov vydaných Fondom, ktorý zanikol
pred dňom, ku ktorému má byť Pokyn vykonaný, platí, že Pokyn znie
na nákup resp. predaj Podielových listov vydaných právnym nástupcom
zaniknutého Fondu. Ak zanikol Fond bez právneho nástupcu, platí,
že Pokyn znie na nákup resp. predaj Podielových listov vydaných
Fondom, ktorý Obchodník za nástupnický označil a uverejnil na svojich
internetových stránkach; za nástupnický môže Obchodník označiť
len ten Fond, ktorého Podielové listy môžu byť ponúkane verejnosti
v Slovenskej republike a ktorý má obdobnú investičnú stratégiu ako
zaniknutý Fond a nie horší rizikový profil. Ak ide o Pokyn k predaju
Investičných nástrojov, ktoré sú evidované na Investičnom účte Klienta
v objeme nižšom, než na ktorý znie Pokyn, platí, že Pokyn znie na predaj
všetkých zostávajúcich Investičných nástrojov daného titulu (ISINu)
evidovaných na Investičnom účtu Klienta; písm. g) odstavca (1) tohto
článku tým nie je dotknuté. Ak ide o Pokyn týkajúci sa viacerých titulov
(ISINov), použije sa predchádzajúce ustanovenie tohto odstavca len
vo vzťahu k tým titulom (ISINom) uvedeným v Pokyne, pre ktoré sú tieto
ustanovenia relevantné.
Jednorazový pokyn realizuje Obchodník bez zbytočného odkladu
po jeho vydaní. Jednorazový pokyn k nákupu, ktorý nemôže byť
pre nedostatok peňažných prostriedkov na Investičnom účte realizovaný
celý, Obchodník vykoná len v čiastke zodpovedajúcej týmto peňažných
prostriedkom, ak dosahuje aspoň minimálny objem, na ktorý môže znieť
následný Jednorazový pokyn k nákupu (odsek (2) článku III.). A ďalej ho,
ak nejde o Pokyn platbou, aj po častiach (pri rešpektovaní minimálneho
objemu pre čiastočné vykonávanie podľa predchádzajúcej vety)
vykonáva až do dosiahnutia celkovej čiastky Pokynu v nasledujúcich
30 dňoch od vydania Pokynu, kedykoľvek to umožní objem peňažných
prostriedkov na Investičnom účte a trhová situácia. Pri čiastočnom
vykonávaní Pokynu znejúceho na viacero titulov (ISINov) Investičných
nástrojov sa jednotlivé tituly (ISINy) krátia pomerne.
Prvý Čiastkový pokyn TP Obchodník realizuje bez zbytočného odkladu
po vydaní Trvalého pokynu. Nasledujúce Čiastkové pokyny TP
Obchodník realizuje bez zbytočného odkladu po prvom dni príslušného
kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho štvrťroku (v závislosti
na časovom intervale Trvalého pokynu) počnúc kalendárnym
mesiacom alebo kalendárnym štvrťrokom nasledujúcim po vydaní
Trvalého pokynu. S realizáciou Čiastkových pokynov TP podľa Trvalého
pokynu k nákupu s Predplateným vstupným poplatkom s Expresným
variantom splácania (odsek (3) článku VI.) Obchodník začne počnúc
mesiacom alebo štvrťrokom, v ktorom bol Predplatený vstupný poplatok
úplne splatený. Čiastkový pokyn TP k nákupu, ktorý nemôže byť
pre nedostatok peňažných prostriedkov na Investičnom účte realizovaný
úplne, Obchodník vykoná len v čiastke zodpovedajúcej týmto peňažným
prostriedkom, ak dosahuje aspoň minimálny objem, na ktorý môže
znieť Čiastkový pokyn TP k nákupu (odsek (2) článku III.). A ďalej ho
aj po častiach (pri rešpektovaní minimálneho objemu pre čiastočné
vykonávanie podľa predchádzajúcej vety) vykonáva až do dosiahnutia
čiastky, na ktorú znie Čiastkový pokyn TP, kedykoľvek to umožní objem
peňažných prostriedkov na Investičnom účte a trhová situácia, a to
najneskôr do doby zániku Trvalého pokynu. Pre krátenie titulov (ISINov),
na ktoré znie Trvalý pokyn, platí obdobne posledná veta odseku (3) tohto
článku.
Z Prioritnej platby TP Obchodník bez zbytočného odkladu a po prípadnej
predošlej úhrade Predplateného vstupného poplatku (odsek (3) článku
VI.) realizuje nákup Investičných nástrojov podľa Trvalého pokynu
v pomere určenom podľa poslednej vety odseku (3) tohto článku.

Pokračovanie Všeobecných obchodných podmienok pre obstaranie
nákupu a predaja investičných nástrojov nájdete v prílohe.
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Pokračovanie
Všeobecných
obchodných
podmienok
pre obstaranie nákupu a predaja investičných nástrojov z dosiek
zmluvy.
Ak čiastka Prioritnej platby TP po znížení o úhradu Predplateného
vstupného poplatku podľa predchádzajúcej vety nepresahuje
minimálny objem, na ktorý môže znieť Čiastkový pokyn TP
k nákupu, Obchodník nákup Investičných nástrojov nerealizuje.
Použitím Prioritnej platby TP nie je dotknutá povinnosť Klienta hradiť
až do dosiahnutia Cieľovej čiastky v prospech Bankového účtu
Obchodníka zálohy podľa odseku (11) článku III.
6. Pri súbehu viacerých titulov použitia peňažných prostriedkov
evidovaných na Investičnom účte Klienta Obchodník použije
peňažné prostriedky až do ich vyčerpania v tomto poradí jednotlivých
titulov: i) Pokyn platbou, ii) použitie Prioritnej platby TP (odsek (5)
tohto článku), iii) Jednorazový pokyn k nákupu, ktorý bol spojený
s Pokynom k predaju (tzv. Pokyn k výmene Investičných nástrojov),
iv) prevod výťažku z predaja podľa Pokynu k predaju a výnosu
z Investičných nástrojov podľa inštrukcie Klienta (odstavec (7) článku
V.), v) iný než skôr uvedený Jednorazový pokyn, vi) Trvalý pokyn.
Ak dôjde v rámci kategórie k súbehu niekoľkých titulov, použijú sa
peňažné prostriedky na jednotlivé tituly v poradí podľa dátumu ich
vzniku od najstaršieho; v prípade Pokynu sa dátumom vzniku rozumie
dátum vydania Pokynu.
7. Pri vykonávaní Pokynov sa Obchodník okrem Zmluvy a Obchodných
podmienok riadi Pravidlami vykonávania pokynov, pravidlami
príslušných prevodných miest a osôb zabezpečujúcich vysporiadanie,
Prospektami a emisnými podmienkami Investičných nástrojov.
Obchodník zaistí vysporiadanie obchodov vykonaných podľa Pokynov
bez zbytočného odkladu po ich realizácií v súlade s pravidlami podľa
predchádzajúcej vety. Ak išlo o Pokyn k predaju a nie je v Pokyne
uvedené inak, poukáže Obchodník výťažok z predaja Investičných
nástrojov po znížení o príslušné poplatky a náhrady Nákladov
v prospech účtu určeného Klientom bez zbytočného odkladu potom,
čo tento výťažok alebo jeho poslednú časť od tretích strán obdrží.
8.		 Za podmienok upravených Pravidlami vykonávania pokynov je
Obchodník oprávnený Pokyn Klienta vykonať spoločne s pokynmi
iných svojich zákazníkov alebo spoločne s obchodom na vlastný účet.
Obchodník je ďalej oprávnený k uspokojeniu Pokynu predať Klientovi
Investičné nástroje zo svojho majetku alebo od Klienta Investičné
nástroje kúpiť, ak nie je takýto predaj alebo kúpa pre Klienta
objektívne menej výhodná než obchod na príslušnom prevodovom
mieste v súlade s Pravidlami vykonávania pokynov.
V. EVIDENCIA A VÝPISY
1.		 Investičné nástroje, ktorých nákup Obchodník pre Klienta obstará, budú
v závislosti na ich podobe buď, ak ide o listinné cenné papiere alebo
iné listinné Investičné nástroje, i) odovzdané Obchodníkom Klientovi,
alebo ii) prevzaté Obchodníkom do Úschovy, o čom musí byť medzi
Obchodníkom a Klientom uzavretá zvláštna zmluva o úschove, alebo,
ak ide o zaknihované cenné papiere alebo iné Investičné nástroje
vydané v zaknihovanej podobe (ďalej len „zaknihované Investičné
nástroje“), iii) vedené na Účte vlastníka, ktorý pre Klienta otvorí
a povedie Obchodník v samostatnej evidencii Investičných nástrojov
alebo v evidencii nadväzujúcej na centrálnu evidenciu zaknihovaných
cenných papierov či nadväzujúcej na samostatnú evidenciu
Investičných nástrojov, alebo iv) vedené na Účte vlastníka, ktorý
pre Klienta vedie osoba vedúca centrálnu evidenciu zaknihovaných
cenných papierov, samostatnú evidenciu Investičných nástrojov alebo
evidenciu na niektorú z nich nadväzujúcu.
2.		 Ak Klient neurčí inak a nebránia tomu právne predpisy, Prospekty,
emisné podmienky alebo pravidlá prevodných miest a osôb
poskytujúcich vysporiadanie obchodov s Investičnými nástrojmi
a vedenie ich evidencie, budú zaknihované Investičné nástroje,
ktorých nákup Obchodník pre Klienta obstará, vedené spôsobom

podľa bodu iii) odseku (1) tohto článku. Účet vlastníka pre Klienta
otvorí Obchodník v ním vedenej evidencii pri obstaraní prvého
nákupu Investičných nástrojov, ktoré budú v takejto evidencii vedené.
Evidenciu Investičných nástrojov vedie Obchodník za podmienok
stanovených Zmluvou, Obchodnými podmienkami, právnymi
predpismi upravujúcimi vedenie evidencií Investičných nástrojov
a pravidlami osôb, na ktorými vedenú evidenciu Obchodníkom
vedená evidencia nadväzuje.
3.		 Ak majú byť zaknihované Investičné nástroje, ktorých nákup
Obchodník pre Klienta obstará, vedené spôsobom podľa bodu
iv) odseku (1) tohto článku, Obchodník pre Klienta obstará otvorenie
Účtu vlastníka v evidencii vedenej príslušnou osobou, ak nemá
Klient už tento účet otvorený, a zaistí vykonanie zápisu Investičných
nástrojov, ktorých nákup pre Klienta obstará, na tento účet. Klient je
povinný k tomu poskytnúť Obchodníkovi potrebnú súčinnosť, hlavne
mu poskytnúť údaje o Účte vlastníka, ktorý má v príslušnej evidencii
vedený, alebo mu udeliť plnú moc potrebnú k otvoreniu takéhoto účtu
a k nakladaniu s Investičnými nástrojmi na ňom evidovanými, ak je
takéto nakladanie k plneniu povinnosti Obchodníka podľa Zmluve
potrebné.
4.		 Ak nestanoví kogentný právny predpis inak, Investičné nástroje,
ktorých nákup Obchodník pre Klienta obstará alebo ktoré Klient
Obchodníkovi zverí za účelom obstarania ich predaja, a peňažné
prostriedky k nákupu Investičných nástrojov určené alebo z ich predaja
získané sú vo vlastníctve Klienta od doby, kedy vlastnícke právo
k nim stratí, resp. do doby, než vlastnícke práve k ním získa, tretia
osoba, ktorá je protistranou obchodu prevedeného na účet Klienta.
K Investičným nástrojom a peňažným prostriedkom Klienta, ktoré má
vo svojej moci, má Obchodník zádržné právo na zabezpečenie dlhu
Klienta voči Obchodníkovi, ktoré majú pôvod v Zmluve.
5.		 Obchodník vedie Investičný účet Klienta, ktorým sa rozumie sústavná
a jednoznačná identifikácia Investičných nástrojov a peňažných
prostriedkov Klienta, ktoré má Obchodník vo svojej moci na základe
Zmluvy, v systéme vnútornej evidencie Obchodníka (ďalej len
„Investičný účet“). Investičný účet zahŕňa stav: i) peňažných
prostriedkov pripísaných na Bankový účet Obchodníka a peňažných
prostriedkov získaných z predaja Investičných nástrojov Klienta alebo
z výplat výnosov z nich a ii) Investičných nástrojov, ktoré Obchodník
od Klienta prevzal alebo pre neho podľa Pokynu nakúpil. Investičný
účet zachytáva aj pohyb peňažných prostriedkov a Investičných
nástrojov Klienta. Obchodník zaeviduje peňažné prostriedky
na Klientov Investičný účet najneskôr druhý pracovný deň nasledujúci
po dni, kedy boli pripísané na Bankový účet Obchodníka. Peňažné
prostriedky pripísané na Bankový účet Obchodníka pred uzatvorením
Zmluvy Obchodník zaeviduje na Klientov Investičný účet v lehote
určenej pre prijatie návrhu Zmluvy Obchodníkom, ibaže návrh Zmluvy
neprijme; v takom prípade peňažné prostriedky pripísané na Bankový
účet Obchodníka vráti bez zbytočného odkladu postupom podľa
odseku (12) článku III. Peňažné prostriedky sú na Investičnom účte
evidované do doby použitia k vysporiadaniu nákupu Investičných
nástrojov pre Klienta resp. do doby použitia k úhrade poplatkov
a náhrad Nákladov alebo ich poukázaniu Klientovi. Investičné nástroje
sú na Investičnom účte evidované do doby predaja resp. do doby
odovzdania Klientovi či inej osobe podľa inštrukcie Klienta (odsek (6)
tohto článku). Tým nie je dotknutá možnosť pohybov na Investičnom
účte v dôsledku skutočností upravených právnymi predpismi
(napr. výkon rozhodnutia postihnutím majetkovej hodnoty
vo vlastníctve Klienta).
6.		 Ak k tomu Klient vydá písomnú inštrukciu, prevedie Obchodník všetky
alebo časť Investičných nástrojov, ktoré sú u neho v Úschove alebo
ktorých evidenciu vedie, do Úschovy inej osoby alebo k evidencii
vedenej inou osobou. Obchodník je oprávnený požadovať, aby podpis
Klienta na takejto inštrukcii bol overený. Obchodník vykoná na náklady
Klienta kroky nevyhnutné k prevodu Investičných nástrojov podľa
inštrukcie, a to bez zbytočného odkladu po obdržaní inštrukcie,
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v súlade s termínmi prevodom dotknutých osôb a s ohľadom
na súčinnosť Klienta. Klient je povinný k tomuto Obchodníkovi
a dotknutým osobám poskytnúť potrebnú súčinnosť, hlavne uzatvoriť
zmluvu o úschove alebo zmluvu o vedení majetkového účtu s osobou,
do ktorej Úschovy alebo evidencie sú Investičné nástroje predávané.
7.		 Ak vydá k tomu Klient písomnú inštrukciu (ďalej len „Inštrukcia
k prevodu výnosov“), všetky v peniazoch vyplatené výnosy
z Investičných nástrojov evidovaných na Investičnom účte Klienta,
ktoré Obchodník obdrží, bude Obchodník po znížení o prípadné
poplatky a náhrady Nákladov priebežne prevádzať v prospech jedného
bankového účtu určeného Klientom, a to bez zbytočného odkladu
potom, čo výnos obdrží. Klient je oprávnený určiť v Inštrukcii k prevodu
výnosov menu, v ktorej žiada prevod výnosov uskutočniť; ak tak neučiní
alebo ide o menu, v ktorej Obchodník nemôže z akéhokoľvek dôvodu
prevod uskutočniť, Obchodník prevod uskutoční v mene, v ktorej sú
vedené peňažné prostriedky na Investičnom účte Klienta. Obchodník
je oprávnený požadovať, aby podpis Klienta na Inštrukcii k prevodu
výnosov bol overený. Ak neobdrží Obchodník Inštrukciu k prevodu
výnosov, zaeviduje príslušné výnosy v prospech Investičného
účtu Klienta. Ak sa líši mena, v ktorej Obchodník obdrží výnosy
z Investičných nástrojov evidovaných na Investičnom účte Klienta,
od meny, v ktorej Obchodník uskutočňuje prevod výnosov v prospech
bankového účtu Klienta (ak vydal Klient Inštrukciu k prevodu výnosov)
alebo v ktorej sú vedené peňažné prostriedky na Investičnom účte
Klienta (ak nevydal Klient Inštrukciu k prevodu výnosov), Obchodník
zaistí na účet Klienta menovou konverziu; odstavec (8) článku III platí
pre podmienky menovej konverzie obdobne.
8.		 Ak si Klient praje Investičné nástroje, ktorých nákup Obchodník
pre Klienta obstará, alebo ich časť zveriť Obchodníkovi do Správy,
uzatvoria o tom zvláštnu zmluvu.
9.		 Obchodník informuje Klienta písomnými výpismi o uskutočnených
obchodoch (ďalej len „Potvrdenie obchodov“) a o stave Investičného
účtu (ďalej len „Výpis o stave Investičného účtu“). Potvrdenie
obchodov zašle Obchodník Klientovi v pracovný deň nasledujúci
po doručení potvrdenia tretej osoby o vysporiadaní posledného
z obchodov podľa Pokynu Obchodníkovi. O obchodoch realizovaných
výhradne podľa Trvalého pokynu týkajúceho sa Podielových listov
zašle Obchodník Potvrdenie obchodov najneskôr v posledný pracovný
deň mesiaca nasledujúceho po konci kalendárneho polroku, v ktorom
bol obchod vysporiadaný, ak sa Klient s Obchodníkom nedohodne
písomne inak. Výpis o stave investičného účtu zašle Obchodník
Klientovi najneskôr v posledný pracovný deň mesiaca nasledujúceho
po konci kalendárneho roku. Zaslaním Potvrdenia obchodov alebo
Výpisu o stave Investičného účtu sa rozumie aj jeho sprístupnenie
Klientovi v Klientskej aplikácii (odsek (10) tohto článku).
10. Ak nebolo v Zmluve dohodnuté inak a ak Klient v Zmluve uviedol
svoju e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu v sieti tuzemského
operátora, je Obchodník oprávnený ponúknuť mu prístup do klientskej
aplikácie prístupnej z internetových stránok Obchodníka (ďalej len
„Klientská aplikácia“). Prístupové údaje ku Klientskej aplikácii
Obchodník zašle na e-mailovú adresu, ktorú Klient uviedol v Zmluve.
Do doby prvého autorizovaného prístupu nebude Klientská aplikácia
aktivovaná. Klient je oprávnený Obchodníka písomne požiadať
o prístupové práva ku Klientskej aplikácii aj kedykoľvek po uzatvorení
Zmluvy, ak ich neobdržal skôr. V žiadosti uvedie e-mailovú adresu
a číslo mobilného telefónu pre zaslanie prístupových údajov.
Obchodník je oprávnený požadovať, aby podpis Klienta na žiadosti
bol overený.
VI. POPLATKY
1.		 Poplatky, ktoré je Klient podľa Zmluvy povinný hradiť Obchodníkovi,
upravuje Sadzobník. Sadzobník uverejňuje Obchodník na svojich
internetových stránkach a vo svojich prevádzkarniach. Zmluvné
strany sa môžu dohodnúť na poplatkoch odchylne od Sadzobníku.
Dohoda vyžaduje písomnú formu alebo formu písomného návrhu

Klienta uvedeného v Písomnom pokyne, ktorý Obchodník príjme tým,
že Pokyn realizuje. Obchodník má právo odmietnuť realizáciu Pokynu,
ak nesúhlasí s návrhom poplatku zo strany Klienta.
2.		 Poplatky sa hradia podľa Sadzobníka účinného a sú splatné
v deň, kedy bola poskytnutá služba alebo vykonaný úkon, ktoré sú
spoplatnené. Poplatok za obstaranie nákupu Investičných nástrojov
(vstupný poplatok) a poplatok za obstaranie ich predaja sú splatné
dňom vykonania obchodu podľa príslušného Pokynu; týmto nie je
dotknutý odsek (3) tohto článku.
3.		 Ak nie je ustanovené inak, Klient hradí poplatok za obstaranie nákupu
Investičných nástrojov podľa Trvalého pokynu k nákupu vopred
vo výške určenej z Cieľovej čiastky s použitím sadzby poplatku
podľa Sadzobníka (ďalej len „Predplatený vstupný poplatok“).
Spôsob úhrady poplatku za obstaranie nákupu Investičných nástrojov
dohodnú Zmluvné strany tak, že ich Klient navrhne v Trvalom pokyne
k nákupu a Obchodník tento návrh prijme tým, že pri úhrade poplatku
postupuje v súlade s ním. Nárok na Predplatený vstupný poplatok
v celej jeho výške vzniká Obchodníkovi dňom vydania Trvalého
pokynu. Klient hradí Predplatený vstupný poplatok v splátkach tak,
že Obchodník strhne Predplatený vstupný poplatok až do jeho
celkovej výšky z prvých čiastok, ktoré sú priradené k Trvalému
pokynu (odsek (4) až (6) článku IV.), a to buď i) vo výške 100 %
z týchto čiastok (ďalej len „Expresný variant splácania“), alebo
ii) v takej výške, aby bol Predplatený vstupný poplatok splatený
vždy aspoň vo výške zodpovedajúcej 75 % z celkovej čiastky,
ktorú bol Klient povinný doposiaľ uhradiť na zálohách k Trvalému
pokynu (odsek (11) článku III.). Ak je však doposiaľ dosiahnutá časť
Cieľovej čiastky vyššia ako celková čiastka doposiaľ splatných záloh,
Obchodník strhne Predplatený vstupný poplatok tak, aby bol tento
poplatok splatený aspoň vo výške zodpovedajúcej násobku sadzby
poplatku a doposiaľ dosiahnutej časti Cieľovej čiastky (ďalej len
„Bežný variant splácania“). Ak nebolo dohodnuté inak, Klient hradí
Predplatený vstupný poplatok Bežným variantom splácania.
4.		 Pri zániku Trvalého pokynu pred dosiahnutím Cieľovej čiastky
nemá Klient nárok na vrátenie časti Predplateného vstupného
poplatku zodpovedajúcej nedosiahnutej časti Cieľovej čiastky (ďalej
len „nevyužitá časť Predplateného vstupného poplatku“).
To neplatí pri zániku Trvalého pokynu z titulu zániku Zmluvy po jej
ukončení Obchodníkom z dôvodov nie na strane Klienta. Ak vydá
Klient po zániku Trvalého pokynu, pri ktorom nemal nárok na vrátenie
nevyužitej časti Predplateného vstupného poplatku, podľa rovnakej
Zmluvy nový Trvalý pokyn k nákupu s Predplateným vstupným
poplatkom, má nárok na zníženie Predplateného vstupného poplatku
podľa nového Trvalého pokynu o nevyužitú časť Predplateného
vstupného poplatku.
5.		 Náhrada Nákladov, ktoré je Klient podľa Zmluvy povinný nahradiť
Obchodníkovi, je splatná dňom, kedy Obchodník Náklady vynaloží.
6.		 Obchodník je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči Klientom
na úhradu poplatkov alebo náhrady Nákladov v deň ich splatnosti
alebo kedykoľvek potom proti pohľadávke Klienta za Obchodníkom
peňažných prostriedkov evidovaných na Klientovom Investičnom
účte, a to bez ohľadu na to, či nastala splatnosť pohľadávky Klienta,
a s výnimkou pohľadávky na úhradu Predplateného vstupného
poplatku prednostne pred titulmi použitia peňažných prostriedkov
evidovaných na Investičnom účte Klienta (odsek (6) článku IV.). Ak nie
je na Investičnom účte evidovaný dostatok peňažných prostriedkov,
je Obchodník oprávnený k uspokojeniu svojej pohľadávky podľa
predošlej vety predať Investičné nástroje evidované na Investičnom
účte alebo ich časť a proti výťažku z predaja započítať svoju
pohľadávku. Pri výbere Investičných nástrojov k predaju postupuje
Obchodník s odbornou starostlivosťou a so zohľadnením najlepšieho
záujmu Klienta.
VII. DOPLNKOVÉ PODMIENKY ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE
1.		 Ak Klient udelil písomný súhlas ku konaniu medzi Zmluvnými
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stranami aj elektronickými alebo inými technickými prostriedkami
umožňujúcimi zachytenie obsahu úkonov a určenie konajúcej osoby
(ďalej len „elektronická komunikácia“), použijú sa vo vzťahu
medzi Zmluvnými stranami podľa Zmluvy aj tieto Doplnkové
podmienky elektronickej komunikácie.
2.		 Klient je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť
Obchodníkovi zmenu e-mailovej adresy alebo čísla mobilného
telefónu v sieti tuzemského operátora, ktoré uviedol v Zmluve resp.
neskôr Obchodníkovi písomne oznámil za účelom elektronickej
komunikácie. Obchodník je oprávnený požadovať, aby podpis
Klienta na takomto oznámení bol overený, ak nie je zmena zadaná
prostredníctvom Klientskej aplikácie.
3.		 Povinnosťou Klienta je chrániť svoje prihlasovacie údaje
a zariadenia, ktoré používa na elektronickú komunikáciu, hlavne
prístupové údaje do e-mailovej schránky a prístup k svojmu
mobilnému telefónu (ďalej len „bezpečnostné prvky“), ktorých
e-mailovú adresu resp. telefónne číslo Obchodníkovi poskytol
za účelom elektronickej komunikácie. Klient je hlavne povinný:
a) neumožniť prístup k bezpečnostným prvkom alebo nosičom,
na ktorom sú tieto uložené alebo inak prístupné, tretej osobe,
b) ihneď oznámiť Obchodníkovi podozrenie na hrozbu zneužitia
bezpečnostných prvkov. Takéto oznámenie musí byť písomné,
alebo, ak je tu nebezpečenstvo omeškania, ústne vykonané
vierohodným spôsobom a doplnené bez zbytočného odkladu
písomným potvrdením.
4.		 Obchodník nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku zneužitia
bezpečnostných prvkov až do uplynutia doby od okamžiku
oznámenia hrozby zneužitia bezpečnostných prvkov Obchodníkovi,
ktorá je primeraná na vykonanie opatrení na strane Obchodníka
k zamedzeniu zneužitia bezpečnostných prvkov. Ak nepreukáže
Obchodník dlhšiu primeranú dobu, je takouto primeranou dobou
30 minút od okamihu, kedy Obchodník obdržal písomne alebo
vierohodným spôsobom vykonané oznámenie podozrenia na hrozbu
zneužitia bezpečnostných prvkov.
5.		 Klientska aplikácia je prístupná z internetových stránok Obchodníka
dostupných na doméne www.conseq.sk. Obchodník má právo aj
bez predošlého upozornenia meniť vzhľad, obsah, štruktúru,
funkčnosť, dátový formát a ďalšie parametre Klientskej aplikácie.
Obchodník je oprávnený prevádzku Klientskej aplikácie bez ďalšieho
kedykoľvek úplne alebo z časti obmedziť alebo ukončiť. O takomto
obmedzení alebo ukončení prevádzky Klientskej aplikácie
informuje Klienta v dostatočnom predstihu prostredníctvom svojich
internetových stránok, ibaže to z dôvodu vyššej moci nie je možné.
6.		 Klient je povinný pri prístupe do Klientskej aplikácie dodržiavať
bezpečnostné opatrenia, hlavne: a) neopúšťať zariadenie, z ktorého
pristupuje do Klientskej aplikácie, po dobu, kedy je do aplikácie
prihlásený, b) používať pre prístup do Klientskej aplikácie len
riadne zabezpečené zariadenia, c) dodržiavať pravidlá bezpečného
chovania v prostredí internetu, d) meniť heslo pre prístup
do Klientskej aplikácie podľa odporúčania Obchodníka a ďalej pri
každom podozrení na ohrozenie bezpečnosti hesla, najmenej však
raz za mesiac.
7.		 V Klientskej aplikácii môže Klient vykonávať tam dostupné
aktívne operácie, ktorými sú návrhy na niektoré zmeny Zmluvy
a vydávanie niektorých Pokynov. Vykonanie aktívnej operácie
vyžaduje autorizáciu jedinečným bezpečnostným kódom, ktorý
Obchodník zašle po zadaní aktívnej operácie formou sms na číslo
mobilné telefónu podľa odseku (2) týchto Doplnkových podmienok
elektronickej komunikácie. Obchodník je oprávnený upozorniť
Klienta na informácie dostupné v Klientskej aplikácii zaslaním
e-mailu alebo sms.
8.		 Vzhľad, obsah, štruktúra a funkčnosť Klientskej aplikácie podliehajú
ochrane podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu práv

duševného vlastníctva. Bez písomného súhlasu Obchodníka
je zakázané do Klientskej aplikácie zasahovať alebo jej prvky
jednotlivo či v súhrne použiť, ak nejde o bežné užívateľské využitie
Klientskej aplikácie k účelu, ku ktorému je určená.
9.		 Obchodník má právo zneplatniť prístupové údaje Klienta
v prípadoch, kedy sú tieto použité spôsobom nezlučiteľným s týmito
Doplnkovými podmienkami elektronickej komunikácie alebo má
dôvodné podozrenie na ich zneužitie, napríklad pri opakovanom,
viac než trojitom zadaní chybného hesla.
10. Obsah elektronickej komunikácie vrátane komunikácie
prostredníctvom Klientskej aplikácie môže byť za určitých okolností
monitorovaný treťou osobou. Obchodník nenesie zodpovednosť
za prípadné zneužitie informácií prenášaných prostriedkami
elektronickej komunikácie, ibaže k tomuto zneužitiu dôjde
v dôsledku porušenia právnej povinnosti Obchodníka.
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1. 8. 2018

Sadzobník platný od 1. 6. 2018 (Saz-CCI-SK-1806)
V prípade nesúladu Sadzobníka so sadzbami vstupných poplatkov definovanými Prospektami Fondov sa použijú sadzby podľa Sadzobníka.

VKLADY - ŠTANDARDNÉ SADZBY
A JEDNORAZOVÉ
VSTUPNÝCH POPLATKOV
Investičné
nástroje
Dynamické *)
Stredne rizikové *)
Konzervatívne *)
Krátkodobé *)

Hrubá čiastka Jednorazového pokynu alebo Trvalého
pokynu s nepredplateným vstupným poplatkom
do 15 000 EUR
5,00 %
4,00 %
2,50 %
0,50 %

15 000
až 39 999 EUR
4,10 %
3,35 %
2,05 %
0,40 %

40 000 EUR
a viac
3,10 %
2,55 %
1,55 %
0,30 %

VKLADY - PREDPLATENÉ ZVÝHODNENÉ
B PRAVIDELNÉ
SADZBY VSTUPNÝCH POPLATKOV
Plánovaná cieľová
doba
(počet rokov)

Hrubá mesačná čiastka k investovaniu
do 200 EUR

200 až 599 EUR

Dynamické investičné nástroje *)
2 až 9 rokov
4,60 %
10 až 19 rokov
4,10 %
20 a viac rokov
3,60 %
Stredne rizikové investičné nástroje *)
2 až 9 rokov
3,70 %
10 až 19 rokov
3,30 %
20 a viac rokov
2,90 %
Konzervatívne investičné nástroje *)
2 až 9 rokov
2,30 %
10 až 19 rokov
2,05 %
20 a viac rokov
1,80 %
Krátkodobé investičné nástroje *)
2 až 9 rokov
0,45 %
10 až 19 rokov
0,40 %
20 a viac rokov
0,35 %

600 EUR a viac

4,35 %
3,85 %
3,35 %

4,10 %
3,60 %
3,10 %

3,50 %
3,10 %
2,65 %

3,30 %
2,90 %
2,45 %

2,20 %
1,95 %
1,70 %

2,05 %
1,80 %
1,55 %

0,43 %
0,38 %
0,33 %

0,40 %
0,35 %
0,30 %

Dynamické – typicky nástroje akciové, komoditné, zmiešané dynamické
a nástroje fondov kvalifikovaných investorov
Stredne rizikové – typicky nástroje zmiešané vyvážené, flexibilné, chránené
a s cieľovým dátumom, ďalej nástroje nehnuteľnostné a alternativne
Konzervatívne – typicky nástroje dlhopisové a zmiešané konzervatívne
Krátkodobé – typicky nástroje krátkodobých investícií a peňažného trhu
*) Zaradenie fondov do poplatkových kategórií je uvedené na webe
www.conseq.sk.

C POPLATKY ZA OBSTARANIE PREDAJA
Jednorazový pokyn k predaju
Trvalý pokyn k predaju

0,00 EUR
0,00 EUR

V prípade Investičných nástrojov, ktoré majú definovaný dátum splatnosti,
teda najmä zaistené fondy, dlhopisy, štruktúrované dlhopisy či certifikáty,
môže byť pri predaji pred splatnosťou účtovaný poplatok za predaj, a to
až do výšky 5 % z objemu predaja. Konkrétna výška poplatku je súčasťou
emisných podmienok daného Investičného nástroja, ktoré má Klient
k dispozícii v sídle Obchodníka alebo na jeho internetových stránkach.

D NÁKLADY A OSTATNÉ POPLATKY
Potvrdenie obchodov a výpis o stave Investičného účtu
odoslané s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku

0,00 EUR

Potvrdenie obchodov a výpis o stave Investičného účtu
odoslané s využitím poskytovateľa poštových služieb

1,00 EUR

S poskytnutím investičnej služby môžu byť spojené ďalšie náklady
(napr. náklady zahraničného platobného styku), ktoré môžu byť preúčtované
Klientovi. Za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, nie sú Klientovi
účtované ďalšie dodatočné náklady, pokiaľ nie sú výslovne uvedené
v Sadzobníku.

Minimálne objemy Nákupov, Predajov a minimálna
plánovaná cieľová doba Trvalého pokynu
E JEDNORAZOVÉ POKYNY
Prvý Jednorazový pokyn k nákupu
Nasledujúci Jednorazový pokyn k nákupu
Jednorazový pokyn k predaju
Zostatok po Predaji

400 EUR / ISIN
20 EUR / ISIN
40 EUR / ISIN
400 EUR / ISIN

POKYNY
F TRVALÉ
(PRAVIDELNÉ INVESTÍCIE ČI VÝBERY)
Trvalý pokyn k nákupu
Trvalý pokyn k predaju
Minimálna plánovaná cieľová doba
Trvalého pokynu

20 EUR mesačne / ISIN
40 EUR štvrťročne / ISIN
20 EUR mesačne / ISIN
2 roky

Predplatený vstupný poplatok je nevratný. Nevyužitie Cieľovej čiastky
(predčasným ukončením Zmluvy či neuhradením dojednaných vkladov) môže
mať za následok, že variant predplateného poplatku môže byť vzhľadom
ku skutočne uhradeným vkladom relatívne nákladnejší. Predplatený vstupný
poplatok možno predplatiť z Cieľovej čiastky zodpovedajúcou súčtu
pravidelných vkladov po dobu max. 35 rokov, najdlhšie však do 70 rokov
veku Klienta.

Aktuálny Sadzobník viď www.conseq.sk

Rozhodnutie, ktoré vynáša
O spoločnosti Conseq Investment Management, a. s.
Korene spoločnosti Conseq Investment Management siahajú do roku 1994, kedy vznikla spoločnosť Conseq Finance. Tá sa
spočiatku špecializovala na obchodovanie s dlhopismi, neskôr rozšírila spektrum svojich činností o obchodovanie s akciami,
oblasť firemných financií a asset management, a v rokoch 1997 – 2002 bola najväčším nebankovým obchodníkom
s cennými papiermi v Českej republike z hľadiska obratu obchodov s cennými papiermi.
Potreba oddeliť oblasť riadenia individuálnych portfólií a podielových fondov od ostatných činností viedla v roku 2001
k založeniu spoločnosti Conseq Investment Management. Táto čisto česká spoločnosť spravuje voľné prostriedky
mnohých podnikov, poisťovní, štátnych inštitúcií, miest, nadácií a podľa objemu spravovaného majetku je najväčším
nezávislým investičným manažérom v ČR.
V roku 2010 spoločnosť rozšírila svoje aktivity v oblasti podielových fondov aj na slovenský trh.
V súčasnej dobe spoločnosť umožňuje široké investičné príležitosti fyzickým a právnickým osobám, ktorým ponúka nielen
ňou priamo riadené fondy Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost, ale aj kvalitné fondy zahraničných správcov
(napr. fondy Aberdeen, Amundi, BNP Paribas, C-Quadrat, Credit Suisse, Fidelity, Franklin Templeton, Generali, HSBC, NN,
Raiffeisen a ďalšie).
Pre jednoduchší výber komplexnej investičnej stratégie ponúka Conseq aj aktívne riadené fondy fondov Active Invest
a hlavne pre pravidelné investície program životného cyklu 3D Invest.

Inštrukcie k zasielaniu peňažných prostriedkov (IZPP-CCI-SK-1709)
Bankové spojenie (v EUR): SK29 1111 0000 0011 0001 1019 (11 000 11 019 / 1111 )
SWIFT kód:

UNCRSKBX

Povinné pole:

Variabilný symbol

číslo Zmluvy

Špecifický symbol

jednorazová investícia na základe
Písomného pokynu
jednorazová investícia bez Písomného
pokynu do jedného fondu (Pokyn platbou)
pravidelná investícia na základe Trvalého
pokynu

špecifický symbol sa neuvádza
číselná časť ISIN *) kódu
vybraného Fondu
999

*) Pre jednorazový Pokyn platbou (teda nie pre pokyn vydaný písomne) zadajte ako špecifický symbol číselnú časť ISIN kódu vybraného
Fondu (napr. z ISIN kódu IE0031282662 bude špecifický symbol 0031282662 - je možné, že počiatočné nuly budú pri zaslaní prostriedkov
zmazané, to ale nie je na škodu). V prípade, že chcete jednou platbou uhradiť nákup viac Fondov, je potrebné pokyn k nákupu vydať písomne
a špecifický symbol sa NEUVÁDZA.

SKCLASSIC1808

