Pokyn k zmene pokynu na nákup
(ďalej len “Pokyn“) v súlade s § 6 ods.1 písm. b), § 6 ods.2 písm. a) a/ alebo § 31 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej„zákon o cenných papieroch“), ktorý spoločnosti International Investment Platform, o.c.p., a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 771 801, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4532/B, (ďalej “Obchodník“) predkladá Klient uvedený v Článku I.
ČLÁNOK I - KLIENT
1. Číslo Investičného účtu FlexMax Konto (Identifikačný údaj):
2. Priezvisko: 						3. Meno: 						4. Titul:
6. Dátum narodenia (vyplní sa, ak nemá rodné číslo):
5. Rodné číslo: 					
Občiansky preukaz
Cestovný pas 8. Číslo dokladu totožnosti:		
7. Typ dokladu totožnosti:*
SK
iná:
9. Št. príslušnosť:*
10. Telefón:					11. E-mail:
12. Ulica, číslo:					13. PSČ:			 14. Obec:
15. Korešpondenčná adresa:
* voľbu označte krížikom
(vypĺňa sa, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu)
		
ČLÁNOK II
1. Pokyn na PREDAJ Cenného papiera (ďalej len „CP“)/ Zahraničného cenného papiera (ďalej len „ZCP“)**
bez predaja už všetkých nakúpených CP/ ZCP
všetkých CP/ ZCP
nižšie uvedených CP/ ZCP
Č.

Názov

ISIN

Obstarajte predaj**

1.

bez predaja už nakúpených CP/ ZCP
počet kusov CP/ZCP
všetko

2.

bez predaja už nakúpených CP/ ZCP
počet kusov CP/ZCP
všetko

3.

bez predaja už nakúpených CP/ ZCP
počet kusov CP/ZCP
všetko

4.

bez predaja už nakúpených CP/ ZCP
počet kusov CP/ZCP
všetko

5.

bez predaja už nakúpených CP/ ZCP
počet kusov CP/ZCP
všetko

6.

bez predaja už nakúpených CP/ ZCP
počet kusov CP/ZCP
všetko

7.

bez predaja už nakúpených CP/ ZCP
počet kusov CP/ZCP
všetko

8.

bez predaja už nakúpených CP/ ZCP
počet kusov CP/ZCP
všetko

** vyberte jednu z 3 možností a voľbu označte krížikom. V príapade, že nevyberiete žiadnu možnosť, bude Obchodník
postupovať ako v prípade výberu možnosti bez predaja už všetkých nakúpených CP/ ZCP.

2. Pokyn na NÁKUP CP/ ZCP a žiadosť o zmenu alokácie z predchádzajúceho pokynu na alokáciu CP/ ZCP uvedenú v tabuľke nižšie
% z Celkovej sumy investície
Č.
Názov
ISIN
(súčet percentuálnych podielov musí byť 100)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Klient vyplneným vyššie uvedenej Tabuľky dáva pokyn na nákup CP/ ZCP a žiada o zmenu alokácie z predchádzajúceho pokynu na ním zvolenú alokáciu. Klient uvedie
názov a ISIN jednotlivých CP/ZCP, ktoré si zvolil a percentuálny podiel z Celkovej sumy investície, pričom súčet percentuálnych podielov sa musí rovnať 100 %, t.j. tvoriť
Celkovú sumu investície. Výber CP/ ZCP musí zodpovedať rizikovému profilu Klienta. Ak Obchodník nemôže zrealizovať nákup CP/ZCP určených Klientom v bode 2 tohto
Článku alebo výber CP/ ZCP nezodpovedá rizikovému profilu Klienta, Obchodník bezodkladne o tom písomne informuje Klienta, a zároveň Klienta v závisloti na okolnostiach
vyzve, aby do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Pokyn doplnil, opravil, alebo potvrdil, resp. aktualizoval údaje na zistenie jeho rizikového profilu.
ČLÁNOK III
1.
2.

Prijatie a vykonanie Pokynu Obchodníkom sa riadi Obchodnými podmienkami International Investment Platform, o.c.p., a.s., pre produkt FlexMax Konto
(ďalej „Obchodné podmienky“), zákonom o cenných papieroch, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.
Klient potvrdzuje, že
a) sa oboznámil s povahou rizík spojených s poskytovanými investičnými službami, s kritériami kategorizácie klientov, so svojimi právami na poskytovanie
informácií zo strany Obchodníka, povinnostiach a zodpovednostiach Obchodníka, s metódou a frekvenciou oceňovania finančných nástrojov Klienta,
o opatreniach na predchádzanie vzniku konfliktu záujmov a o konflikte záujmov uvedených v Informáciách pre klientov a potenciálnych klientov
o pravidlách poskytovania investičných služieb,
b) sa oboznámil s informáciami o mieste výkonu služby v rámci stratégie vykonávania pokynov, o stratégii vykonávania a postupovania pokynov Obchodníka
uvedených v Stratégii vykonávania pokynov a v Informáciách pre klientov a potenciálnych klientov o pravidlách poskytovania investičných služieb,
c) sa oboznámil so spôsobm a rozsahom systému ochrany Klientov a o zárukách poskytovaných týmto systémom uvedených v Informáciách pre klientov
o Garančnom fonde investícií a v Informáciách pre klientov a potenciálnych klientov o pravidlách poskytovania investičných služieb,
d) sa oboznámil s výškou poplatkov a náhrad, ktoré súvisia s Pokynom uvedených v Sadzobníku poplatkov a náhrad International Investment
Platform, o.c.p., a.s. a bere na vedomie, že Obchodník zrealizuje nákup CP/ ZCP až po odpočítaní poplatkov,
e) sa oboznámil s Obchodnými podmenkami účinnými v čase podpisu tohto Pokynu, všetky vyššie uvedené informácie a dokumenty sú zverejnené
a Klientovi dostupné na webovom sídle Obchodníka www.iiplt.com/sk/dokumenty-vseobecne,
nie je* politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
f)  je
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 297/2008 Z.z.).,
nie je* sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001
g)  je
Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
h) pri výbere CP/ ZCP sa oboznámil a súhlasí s prospektami, zjednodušenými prospektami alebo kľúčovými informáciami pre investorov, výročnými
a polročnými správami ako aj so stanovami vydanými emitentami CP/ ZCP, identifikovanými v tomto Pokynu,
i) berie na vedomie, že Obchodník ako prevádzkovateľ spracováva jeho osobné údaje uvedené v tomto Pokyne v súlade s GDPR, podľa zákona č. 297/2008 Z. z.
a zákona o cenných papieroch pre účely v nich uvedené. Na toto zpracovanie nie je potrebný súhlas Klienta. Podrobné informácie o spracovávaní osobných
údajov sú uvedené v dokumente Informácia pre klientov v zmysle ustanovenia článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov - (GDPR) zverejnenom na webovom sídle Obchodníka www.iiplt.com/sk/dokumenty-vseobecne,
j) že peňažné prostriedky, ktoré investuje nepochádzajú z nelegálnej činnosti, ktorej súčasťou je aj pranie špinavých peňazí, a že peňažné prostriedky sú
vlastníctvom Klienta a Klient ich investuje na svoj vlastný účet. Ak sú tieto peňažné prostriedky vlastníctvom inej osoby, je Klient povinný uviesť meno,
priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby alebo názov, sídlo
a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú peňažné prostriedky; v takomto prípade je Klient povinný predložiť
aj písomný súhlas tejto osoby na použitie jej peňažných prostriedkov,
k) všetky údaje uvedené v tomto Pokyne sú správne, pravdivé a aktuálne.

Dátum: 			

Miesto: 				

Podpis Klienta:

(Podpis Klienta musí byť overený úradne.)
Uložit

Tisknout

Resetovat

