VZOR
ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU
Vyplňte prosím veškeré informace pokud možno co nejpřesněji velkými písmeny elektronicky nebo za použití černého nebo modrého pera
pera.

ČÁST 1 | OBECNÉ INFORMACE O KLIENTOVI

Introducing Broker (pokud je relevantní): Česká spořitelna, a.s.
Jméno (tak jak je uvedeno v pasu/občanském průkazu):

Příjmení:

Jan

Novák

Datum narození: 01

/ 01

/ 99

DD/MM/RR

Vaše daňové identifikační číslo
(DIČ) :Vaše rodné číslo

Místo narození: Praha

Země narození: Česká republika

Národnos: Česká

Další národnost

Jste občan Spojených Států Amerických?

Ano

x

Ne

Jste rezidentem Spojených
Států Amerických pro daňové účely?

žádné DIČ

Ano

x

Ne

Současná adresa trvalého pobytu: Vzorová 1234/12

Praha 1
PSČ:

11000

Stát/Okres:

Praha

Země:

Česká republika

Korespondenční adresa (pokud se liší):
Primární telefonní číslo Mobil:

+420 123 456 789

Sekundární telefonní číslo (nepovinné) Pevná linka:
E-mail držitele účtu:

jan.novak@vzor.cz

Povolání (současné I další povolání vykonávaná v průběhu posledního roku):
Zaměstnán/a, veřejný sektor

x

Zaměstnán/a, soukromý sektor

Osoba samostatně výdělečně činná

Nezaměstnaný

Výkonný management/rada, veřejný sektor

Student

V důchodu

Výkonný management/rada, soukromá společnost

Politická funkce
Název současného zaměstnavatele*:
Pozice/funkce*:

Jméno Firmy, s.r.o. (celý název, resp. jméno a příjmení OSVČ)

Obchodní zástupce

Irelevantní pokud jste student nebo v důchodu.

*
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Typ podnikání společnosti je některý z následujících:
Starožitnosti / Umění / Aukční síně
Advokát
Automobilový průmysl

x

Stravování / Restaurace
Úklidové služby
Stavby / Demolice
Digitální měny
Hazard / Sázky
Převody peněz / Poskytovatelé směny měn
Neziskový sektor / Charita
Těžba a zpracování ropy a plynu
Drahé kovy a kameny
Soukromá bezpečnostní služba
Nemovitosti
Nic z výše uvedeného

Jste politicky exponovaná osoba (PEO**)?

Ano

x

Ne

Jste propojený/á s PEO?

Ano

x

Ne

PROHLÁŠENÍ PRO DAŇOVÉ ÚČELY - COMMON REPORTING STANDARD (CRS)
Tuto část vyplňte prosím pouze v případě že máte daňovou povinnost ve více/jiných zemích než je země Vašeho trvalého bydliště uvedená
výše. Vyplňte prosím následující tabulku udávající (i) země kde máte daňovou povinnost (ii) Vaše daňové identifikační číslo (DIČ) pro každou
uvedenou zemi nebo (iii) v případě že země v níž máte daňovou povinnost DIČ nevydává.
Země daňové povinnosti

DIČ

DIČ není k dispozici (x)

Pro více informací týkajících se politicky exponovaných osob se odkazujeme na sekci Definice a vysvětlení v tomto formuláři.

**
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ČÁST 2 | PROFIL A ROZSAH KLIENTSKÉHO VZTAHU (VŠECHNA POLE JSOU POVINNÁ)
ROČNÍ PŘÍJEM
Mzda po zdanění (EUR)

x

0-50 000

150 001-200 000

750 001-1 000 000

3 000 001-4 000 000

50 001-100 000

200 001-500 000

1 000 001-2 000 000

4 000 001-5 000 000

100 001-150 000

500 001-750 000

2 000 001-3 000 000

> 5 000 000

Případně jiné vedlejší zdroje příjmů (EUR) (Pokud máte vedlejší zdroje příjmů, uveďte i jejich celkový objem níže)
Dividendy / úroky z akcií / dluhopisů atd.

Licenční poplatky

Dividendy / úroky z vlastní společnosti

Ostatní

Celková částka sekundárních zdrojů příjmů po zdanění (EUR) (Nulové příjmy neoznačujte)
0-50 000

150 001-200 000

750 001-1 000 000

3 000 001-4 000 000

50 001-100 000

200 001-500 000

1 000 001-2 000 000

4 000 001-5 000 000

100 001-150 000

500 001-750 000

2 000 001-3 000 000

> 5 000 000

CELKOVÝ MAJETEK
Primární zdroje celkového majetku (EUR)

x

Úspory z mezd / penze

Dědictví

Zisk z obchodování

Zisk z prodeje vlastní společnosti

Licenční poplatky

Jiné obchodované produkty

Volba měny účtu: CZK

(Uveďte pouze jednu měnu, další podúčty je možné otevřít dodatečně)

INVESTIČNÍ AKTIVA (EUR)
HODNOTA HOTOVOSTI A CENNÝCH PAPÍRŮ (Musí být vyšší nebo rovna plánovaným investicím níže)

x

< 5 000

100 001-200 000

500 001-750 000

2 000 001-3 000 000

5 001-10 000

200 001-300 000

750 001-1 000 000

3 000 001-4 000 000

10 001-50 000

300 001-400 000

1 000 001-1 500 000

4 000 001-5 000 000

50 001-100 000

400 001-500 000

1 500 001-2 000 000

> 5 000 000

KOLIK PENĚZ PLÁNUJETE INVESTOVAT V SAXO BANK?

x

< 5 000

100 001-200 000

500 001-750 000

2 000 001-3 000 000

5 001-10 000

200 001-300 000

750 001-1 000 000

3 000 001-4 000 000

10 001-50 000

300 001-400 000

1 000 001-1 500 000

4 000 001-5 000 000

50 001-100 000

400 001-500 000

1 500 001-2 000 000

> 5 000 000
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ČÁST 3 | POPIS RIZIK (POVINNÉ)
Saxo Bank musí plnit podmínky EU předpisů, např. podmínky direktivy MiFID, a proto vám předkládá níže uvedené Prohlášení
o rizicích komplexních produktů.

INFORMACE O PARAMETRECH URČITÝCH KOMPLEXNÍCH PRODUKTŮ A RIZICÍCH S NIMI SPOJENÝCH
Níže naleznete všeobecný popis parametrů určitých komplexních produktů a jejich trhů a rizik, jež jsou s těmito produkty spojeny.
Další informace jsou k dispozici také na posledních stranách dokumentu „Všeobecné obchodní podmínky“ („General Business Terms“)
a na www.saxobank.cz v záložce „O nás / Právní dokumentace“.
Obchodování finančních produktů s sebou vždy přináší rizika. Proto byste měli vždy obchodovat jen s takovými produkty, jimž rozumíte
a jejichž rizika znáte.
OBCHODOVÁNÍ S CIZÍMI MĚNAMI (FOREX)
Při obchodování s cizími měnami investor spekuluje o budoucím vývoji kurzu jedné měny vůči druhé, přičemž jednu kupuje a jednu
prodává. Např.: investor prodá britské libry (GBP) za americký dolar (USD), pokud očekává, že se kurz dolaru vůči libře zvýší.
Cizí měny se obchodují jako produkt s finanční pákou, což znamená, že můžete investovat více finančních prostředků, než máte k
dispozici na účtu tak, že si půjčíte u Saxo Bank. Cizí měny mohou být obchodovány ve formě FX Spot, FX Forward nebo FX Opce. FX Spot
znamená nákup jedné měny za určitý objem prostředků v jiné měně při okamžitém zisku. Transakce v rámci FX Forward a FX Opce jsou
realizovány ke sjednanému termínu v budoucnosti za předem stanovený kurz. Při obchodování ve formátu FX Forward se zavazujete
provést transakci v ceně sjednané v okamžiku realizace. Kupující FX Opce má právo po uplynutí určité lhůty realizovat transakci v
podkladovém měnovém páru FX Spot, pokud je kurz v tu chvíli výhodnější než cena na trhu. Na druhou stranu má strana prodávající opci
povinnost vstoupit do transakce s kupujícím (Saxo Bank) v den realizace, pokud si to kupující vyžádá. Nakoupená opce tedy představuje
omezené riziko ve formě prémie, jež je splatná při uzavření smlouvy, zatímco opce, jež byly prodány, zahrnují neomezený risk, totiž
změnu kurzu podkladového měnového páru FX Spot.
Trh cizích měn je největší finanční trh na světě a obchoduje se na něm každý pracovní den 24 hodin denně. Ve srovnání s jinými
finančními produkty se mimo jiné vyznačuje nízkými maržemi. Abyste dosáhli vysokého zisku, je potřeba obchodovat velké objemy
měn, např. obchodováním s finanční pákou tak, jak je popsáno výše. Při obchodování cizích měn je čistý zisk bez nákladů jedné strany
(např. na provize a spread) vždy realizován tak, že je kompenzován ztrátou druhé strany. Transakce při obchodování cizích měn jsou
vždy realizovány se Saxo Bank jako protistranou, což znamená, že jakákoli pozice otevřená u Saxo Bank může být uzavřená opět pouze u
Saxo Bank. Celkově mohou mimoburzovní transakce představovat vyšší riziko např. v porovnání s obchodováním s cennými papíry, jako
jsou akcie, a to kvůli skutečnosti, že u mimoburzovních transakcí není žádná ústřední protistrana a každá strana transakce nese určité
úvěrové riziko a riziko nesplnění povinnosti druhou stranou. To ovšem neznamená, že váš zisk nebo ztráta je kompenzována ztrátou
nebo ziskem na straně Saxo Bank, jelikož Saxo Bank se snaží eliminovat rizika s dalšími protistranami.
Jelikož obchod s cizími měnami probíhá jako obchodování na úvěr, které vám umožňuje získat lepší pozici, než jaké byste s vašimi
finančními prostředky u Saxo Bank mohli dosáhnout, i relativně malý negativní nebo pozitivní posun na trhu může mít neúměrně významný vliv na vaše investice. To může být pro vás výhodné ale i nevýhodné. Potenciální zisk tak může být poměrně vysoký, i když je váš
vklad relativně malý, ale můžete také utrpět výraznou ztrátu, pokud bude trh v rozporu s vašimi záměry. Pokud vaše celková expozice při
maržovém obchodování přesáhne váš vklad, riskujete více než ztrátu vašeho vkladu.
CFD
CFD – Contract for Difference (Rozdílový kontrakt) – je spekulace ve změnách hodnot. Tento produkt vám umožňuje spekulovat o
budoucích poklesech nebo růstech hodnot určitých aktiv, kromě jiného jde o devizy, vzácné kovy, indexy a akcie. Měli byste si být však
vědomi toho, že nedojde k žádnému fyzickému dodání podkladového aktiva. Pokud jsou vaše spekulace správné, váš zisk bude rozdíl
v hodnotách (mínus náklady), ale pokud je vaše spekulace nesprávná, musíte zaplatit rozdíl v hodnotách (plus náklady). Jelikož se CFD
váže na podkladové aktivum, jeho hodnota závisí na tomto aktivu. Obchodování s kontrakty pro rozdíl probíhá vždy jako s finanční pákou
(viz výše – odstavec o obchodování s cizími měnami). CFD jsou realizovány se Saxo Bank jako protistranou, což znamená, že jakákoli
pozice otevřená u Saxo Bank může být uzavřená opět pouze u Saxo Bank. Celkově mohou mimoburzovní transakce představovat vyšší
riziko např. v porovnání s produkty obchodovanými na burze, jako jsou akcie, a to kvůli skutečnosti, že u mimoburzovních transakcí není
žádná ústřední protistrana a každá strana transakce nese určité úvěrové riziko a riziko nesplnění povinnosti druhou stranou.
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Cena se ale vždy mění v závislosti na podkladovém aktivu, která se ve většině případů obchodují na regulovaném trhu. Cena a likvidita
kontraktů pro rozdíl jednotlivých podílů odráží cenu a likviditu podílu na trhu, na kterém je tento podíl přijat k obchodování, zatímco
například indexy jsou neburzovní produkty, jejichž cena je stanovena bankou Saxo na základě ceny a likvidity podkladových podílů, trhu
s futures, odhadu dividend, vlivu úrokových sazeb atd.
Jelikož obchod s kontrakty CFD probíhá jako obchodování s finanční pákou, které vám umožňuje získat lepší pozici, než jaké byste s vašimi
finančními prostředky u Saxo Bank mohli dosáhnout, i relativně malý negativní nebo pozitivní pohyb u podkladového instrumentu může mít
během velmi krátké doby významný vliv na vaše investice. Obchodování s kontrakty CFD tedy s sebou přináší relativně vysoký stupeň rizika,
ale také celkem vysoký stupeň ziskovosti, ačkoli váš vklad je poměrně malý. Pokud vaše celková expozice při maržovém obchodování přesáhne
váš vklad, riskujete více než ztrátu vašeho vkladu.
FUTURES
Obchodování s futures znamená spekulace s cenou určitého podkladového aktiva – zda bude stoupat nebo klesat. Při obchodování s futures
má jejich držitel povinnost buď koupit, nebo prodat podkladový podíl za stanovenou cenu ke stanovenému dni v budoucnosti. Příklady podkladových aktiv jsou suroviny, zemědělské produkty nebo finanční produkty. V závislosti na povaze futures existují dva způsoby vypořádání,
buď cenovým rozdílem, nebo skutečným dodáním ve stanoveném termínu. Měli byste si být však vědomi toho, že nedojde k žádnému fyzickému dodání podkladového aktiva. Futures jsou vždy obchodovány na úvěr (viz “Obchodování s cizími měnami”). Futures jsou vždy obchodovány na regulovaném trhu, a to buď přímo na burze cenných papírů, nebo formou reportingu transakcí.
Jelikož obchodování s futures probíhá jako obchodování s finanční pákou, které vám umožňuje získat lepší pozici, než jaké byste s vašimi
finančními prostředky u Saxo Bank mohli dosáhnout, i relativně malý negativní nebo pozitivní posun na trhu může mít významný vliv na vaše
investice. Potenciální zisk tak může být poměrně vysoký, i když je váš vklad relativně malý, ale můžete také utrpět výraznou ztrátu, pokud bude
trh v rozporu s vašimi záměry. Pokud vaše celková expozice při maržovém obchodování přesáhne váš vklad, riskujete více než ztrátu vašeho
vkladu.
OPCE OBCHODOVANÉ NA BURZE
Opční obchodování je velmi spekulativní druh investic a není tedy kvůli vysokým rizikům vhodný pro všechny investory. Ten, kdo opce
obchodované na burze kupuje, i ten, kdo je prodává, by se měl seznámit s druhy opcí (tedy put nebo call opce, nakoupené nebo prodané),
které chtějí obchodovat, a také s riziky, která jsou s nimi spojená. Opce obchodované na burze jsou realizovány se Saxo Bank jako protistranou trhu, což znamená, že jakákoli pozice otevřená u Saxo Bank může být uzavřená opět pouze u Saxo Bank.
Opce obchodované na burze vám dávají právo nebo vás zavazují koupit nebo prodat určité množství podkladového aktiva za pevně danou
realizační cenu, přičemž opce je realizována buď před datem její expirace či přesně v den expirace. Opce obchodované na burze, jež vám
dává právo koupit nebo ukládá povinnost prodat aktivum, je call opce, a opce obchodované na burze, jež vám dává právo prodat nebo
ukládá povinnost koupit je put opce.
Smluvní in-the-money opce (opce v penězích) v době její expirace je vždy realizována (uplatněna).
Obchodování smluvních opcí je spojeno s vysokým stupněm rizika. Opce obchodované na burze, která vám dává právo koupit nebo prodat
podkladové aktivum (nakoupená opce obchodované na burze), může vypršet bez uplatnění a vy tím pádem přijdete o svůj počáteční vklad
(tedy prémii a poplatky za transakci). Opce obchodované na burze, která vám ukládá povinnost koupit nebo prodat podkladové aktivum
(prodaná opce obchodované na burze), může přinést výrazné (teoreticky neomezené) ztráty. Aby Saxo Bank měla jistotu, že budete moci
uhradit vzniklé ztráty z prodaných smluvních opcí, vyžaduje marži. Případné ztráty mohou být nicméně vyšší než požadovaná marže.
Pokud vaše celková expozice při maržovém obchodování přesáhne váš vklad, riskujete více než ztrátu vašeho vkladu. Pokud je podkladové
aktivum maržový produkt (tedy derivát) a pokud je opce obchodované na burze realizována kupujícím, potom kupující (pokud jde o call
opci) nebo prodávající (v případě put opce) získá pozici v podkladovém, s marží obchodovaném produktu a s ní spojené závazky plynoucí z
požadované marže.
Než se rozhodnete obchodovat opce obchodované na burze, pečlivě si přečtěte manuál o opce obchodované na burze na www.home.saxo
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ČÁST 4 | PROHLÁŠENÍ KLIENTA,
POTVRZUJI, ŽE:
informace, které jsem poskytl v tomto formuláři, jsou správné a beru na vědomí, že jsem povinen okamžitě informovat Saxo Bank v případě
jakýchkoliv změn těchto údajů;
investovaná částka, kterou jsem zvolil, byla vybrána vzhledem k mé celkové finanční situaci a je považována za přiměřenou v rámci těchto
okolností;
jsem obdržel uspokojivé odpovědi na veškeré své otázky týkající se smluvních podmínek a dalších záležitostí vztahujících se k relevantním
produktům.
DÁLE SOUHLASÍM S TÍM, ŽE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE*, JEŽ JSEM POSKYTL/A SAXO BANK:
Mohou být sdíleny s osobou Introducing Brokera za účelem dokončení Due Diligance a schválení mé žádosti, pokud jsem takovou osobu určil/a.
Mohou být použity k ověření mé totožnosti u třetí strany - poskytovatele autentizačních služeb. Za tímto účelem třetí strana poskytovatel
autentizačních služeb může porovnat mnou dodané údaje s jakýmikoli údaji v jakékoli databázi (veřejné nebo jiné), ke které má přístup. Může
také v budoucnosti použít mé údaje při pomoci jiným společnostem v ověřování údajů. V tomto případě bude uchován záznam o hledání.
Mohou být sdíleny s třetí stranou pracující jménem Saxo Bank Group**. Některé společnosti skupiny Saxo Bank Group působí v zemích, kde
zákony o ochraně nejsou na stejné úrovni jako jsou v Dánsku.
Informace mohou být sděleny pro účely splnění zákonných požadavků (také v souladu s dánským zákonem proti praní špinavých
peněz), vymezení rizik, poskytování investičního poradenství, investičních služeb, pomoci s klientskými dotazy pro obecné administrativní účely v
rámci 24/7 klientské podpory Saxo Bank A/S.
SVÝM PODPISEM POTVRZUJI, ŽE:
(A) Že rozumím a akceptuji, že vztah mezi Saxo Bank a mnou, jakákoli objednávka, pokyn a Smlouva, a tento Klientský aplikační formulář se řídí a
budou vykládány v souladu s dánským právem jakožto jediným a výhradním rozhodným právem.
(B) Že rozumím a přijímám, že Námořní a obchodní soud v Kodani bude výhradně příslušný k urovnávání jakýchkoli sporů, které mohou nastat
v souvislosti se (i) vztahem mezi Saxo Bank a mnou, (ii) všeobecnými obchodními podmínkami, včetně jakékoli objednávky a Smlouvy a (iii)
tímto Klientským aplikačním formulářem. Saxo Bank si nicméně vyhrazuje právo zahájit řízení u jakéhokoli příslušného soudu a jurisdikce,
které shledá vhodnými, včetně států, ve kterých jsem občanem nebo mám/máme sídlo a soudní příslušnost, nebo v němž vlastním aktiva.
(C) Že rozumím a beru na vědomí, že tato část 4, písm. (A)-(C) přetrvá po jakémkoli ukončení vztahu mezi Saxo Bank a mnou.
(D) jsem četl/a, porozumněl/a a souhlasím s Obecnými obchodními podmínkami1 (včetně Prohlášení o odkrytí rizik), Obchodními podmínkami
mezinárodního převodu financí, Podmínkami používání, Informacemi o chování trhu, Soupisem provizí, poplatků a marží a veškerým jejich
obsahem;
(E) jsem porozuměl/a a přijímám Obecné obchodní podmínky (včetně Prohlášení o odkrytí rizik), Obchodní podmínky mezinárodního převodu
financí, Podmínky používání, Soupis provizí, poplatků a marží, Dokument o střetu zájmů a Pravidla pro exekuci pokynů a veškeré další smlu
vní podmínky (ve znění nejnovějších předpisů), jež se vztahují na veškeré mé obchodní vztahy se Saxo Bank.
(F) jsem obdržel/a, přečetl/a a porozumněl/a informační produktové materiály týkající se relevantních produktů. Byl jsem informován a souhla
sím s tím, že veškeré informační produktové materiály mohou být kdykoliv k dispozici na webových stránkách Saxo Bank.
(G) Že mi Saxo Bank nezašle Dokumenty s hlavními informacemi (“KID”) papírovou formou, nicméně relevantní KID dokumenty budou k dispozici
online prostřednictvím obchodní platformy před obchodováním, že v případě stop-outu mých pozic neobdržím KID dokumenty před exekucí
mých pozic a že kdykoliv mohu kontaktovat Saxo Bank pro získání KID dokumentů v papírové formě.
Pro více informací se prosím podívejte: https://www.home.saxo/legal/key-information-documents/kid
MARKETINGOVÝ SOUHLAS:
Off

Tímto souhlasím s tím a potvrzuji, že mi společnosti v Saxo Bank Group mohou nabízet marketingové materiály týkající se investic a souvisejících služeb včetně nových produktů a služeb nabízených Saxo Bank Group a také elektronické zpravodaje, aktuální informace
z trhu a investiční příležitosti, a to e-mailem, prostřednictvím SMS, klasickou poštou nebo telefonicky.

POVINNÉ:
Off

Prohlašuji, že jsem si přečetl/a Prohlášení o rizicích komplexních produktů a porozuměl/a jsem mu.

Datum:
Podpis:

Váš podpis zde musí být shodný s podpisem na průkazu totožnosti

Upozorňujeme, že s veškerými předloženými informacemi bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi v souladu s dánským Zákonem o finančních službách.
*
Více informací naleznete v sekci Definice a vysvětlení
** The Saxo Bank Group se v současné době sestává ze společností, které naleznate na webové stránce: www.home.saxo

1 https://www.home.saxo/cs-cz/legal/general-business-terms/saxo-general-business-terms
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DEFINICE A VYSVĚTLENÍ
KLASIFIKACE KLIENTŮ:
Saxo Bank musí v souladu s direktivou MiFID své klienty klasifikovat a zařadit do tří kategorií: retail, profesionálové a způsobilé protistrany.
Každý klient je zpočátku klasifikován jako retailový klient, aby mu byla poskytnuta nejvyšší úroveň regulační ochrany. Pokud však máte pocit, že
tato úvodní klasifikace neodpovídá vaší stávající úrovni znalostí a zkušeností ohledně určitých (nebo celé řady) investičních produktů, můžete si
na obrazovce Profil klienta naší obchodní platformy zvolit jinou klasifikaci, nebo kontaktujte vašeho Account Managera.
DOKUMENTACE:
Saxo Bank musí ze zákona zajistit následující dokumentaci, aby splnila podmínky předpisů proti praní špinavých peněz. Saxo Bank si také
vyhrazuje právo vyžádat si kdykoli v průběhu schvalovacího procesu další dokumenty. Aktuální informace o požadavcích platných pro Vaši
zemi získáte na telefonním čísle +45 39 77 40 01, nebo navštivte naše webové stránky www.home.saxo a nahlédněte do často kladených
otázek ohledně účtu (FAQ).

Mějte, prosím, na paměti, že k doložení totožnosti a doložení adresy nelze použít stejný dokument. Je nutné doložit dva odlišné dokumenty.

DOKLAD TOTOŽNOSTI
Akceptované dokumenty:
Platný cestovní pas (požadována je stránka uvádějící
identifikační data a stránka s podpisem)
Platný řidičský průkaz
Platný občanský průkaz
Průkazy totožnosti musí být aktuální a platné, vydané státní
institucí a musí obsahovat:
Celé jméno
Jedinečné osobní identifikační číslo (rodné číslo)
Datum a místo narození
Kvalitní fotografii identifikující osobu
Podpis

DOLOŽENÍ ADRESY TRVALÉHO POBYTU
Tento dokument musí být platný a musí obsahovat současnou
adresu trvalého pobytu majitele a musí být vystaven státní
institucí.
Akceptované dokumenty:
Platný občanský průkaz
Platný zdravotní průkaz vydaný státním orgánem
Daňové přiznání (vystavené v průběhu posledních 6 měsíců)

INFORMACE O GARANČNÍM FONDU – ZÁKLADNÍ INFORMACE O POJIŠTĚNÍ VKLADU:
Saxo Bank se účastní systému garančního fondu. V souladu s prováděcí vyhláškou o pojištění garančního fondu pro deponenty a investory
je nutné, aby byly novým zákazníkům poskytnuty následující informace.
Vklady v Saxo Bank A/S pojišťuje:

The Guarantee Fund (Garanční fond)

Limit pojistného plnění:

Hotovost: 100 000 eur na jednoho deponenta za prostředky uložené v
jedné instituci.
Cenné papíry: Obecně budou cenné papíry vráceny nezávisle na bankrotu instituce. Pokud instituce cenné papíry vrátit nemůže, Garanční
fond pokryje ztráty až do výše ekvivalentu 20.000 EUR na jednoho
investora.

Pokud máte více vkladů ve stejné instituci:

Všechny vaše vklady ve stejné instituci se sčítají a maximální limit
plnění je 100 000 eur.

Pokud máte společný účet s jinou osobou či osobami:

Limit 100 000 eur se uplatňuje na každého deponenta samostatně.

Lhůta pro vyplacení v případě, že instituce není schopna
plnit své závazky:

7 pracovních dní

Měna vyplacení vkladů:

Euro

Kontaktní údaje:

The Guarantee Fund (Garantiformuen)
Sankt Annæ Plads 13 2. tv.
1250 Copenhagen K
Phone (+45) 33 14 62 45
Email: gii@gii.dk

Další informace:

www.gii.dk
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MARKETINGOVÝ SOUHLAS
Prosím, vezměte na vědomí, že marketingový souhlas může být kdykoliv odvolán, jehož zrušení je součástí naší e-mailové
komunikace nebo zasláním e-mailu vašemu Account manažerovi nebo vytvořením případu v portálu nápovědy.

OSOBNÍ INFORMACE
Osobní informace jsou jakékoliv informace sloužící k identifikaci nebo identifikaci osob včetně jména, rodného čísla, adresy atd.,
stejně tak informace o účtech, investicích atd., potvrzených při klientské registraci nebo později.

OBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kliknutím sem zobrazíte informace o zásadách ochrany osobních údajů skupiny Saxo Bank.

POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA (PEO)
Politicky exponovaná osoba (PEO) znamená fyzickou osobu, které jsou nebo byly svěřeny významné veřejné funkce, což zahrnuje:
A.
B.
C.
D.

Hlavy státu, hlavy vlády, ministry a náměstky nebo zástupce ministrů;
Členy parlamentu nebo podobných legislativních orgánů;
Členy řídicích orgánů politických stran;
Členy nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo jiných vysokých justičních orgánů, proti jejichž rozhodnutí se již nelze dále odvolat,
pokud nejde o výjimečné okolnosti;
E. Členy auditorských dvorů nebo představenstev centrálních bank;
F. Velvyslance, chargé d‘affaires a vysoce postavené důstojníky ozbrojených sil;
G. Členy administrativních, řídicích nebo dozorčích orgánů státních podniků;
H. Ředitele, náměstky ředitelů a členy představenstva nebo osoby v odpovídajících funkcích mezinárodních organizací.
Rozumí se, že veřejné funkce uvedené v bodě A. až H. se nevztahují na úředníky ve středním nebo nižším postavení.

OSOBA PROPOJENÁ S POLITICKY EXPONOVANOU OSOBOU (PEO) ZNAMENÁ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A BLÍZKÉ SPOLEČNÍKY.
„Rodinní příslušníci“ zahrnují:
A. Manžela/manželku nebo osobu považovanou za ekvivalent manžela/manželky politicky exponované osoby;
B. Děti politicky exponované osoby a jejich manžele/manželky nebo osoby považované za ekvivalent manžela/manželky;
C. Rodiče politicky exponované osoby.
Osoby známé jako „blízcí společníci“ znamenají:
A. Fyzické osoby, které mají s politicky exponovanou osobou společné vlastnictví právnických osob nebo zákonných organizací
nebo jiné blízké obchodní vztahy;
B. Fyzické osoby, které mají ve svém výhradním vlastnictví právnickou osobu nebo zákonnou organizaci, které byly de facto
založeny ve prospěch politicky exponované osoby.

ODBORNÍK NA OBCHODOVÁNÍ A INVESTICE
SAXO BANK | PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 | DK 2900 HELLERUP | PHONE + 45 3977 4001 | REUTERS DEALING CODE: SAXO | WWW.HOME.SAXO
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SAXO BANK

DODATEK K ŽÁDOSTI KLIENTA TÝKAJÍCÍ SE ZMOCNĚNÍ
KE ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O ÚČTU

VZOR
AV3

ČÁST 1 – INFORMACE O KLIENTOVI A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SPOLEČNOSTI (INTRODUCING BROKER)
Celé jméno klienta:

Jan Novák

Rodné číslo/registrační č. právnické osoby:

990101/1234

AV3

Název zprostředkující společnosti:
Česká spořitelna, a.s.
Registrační číslo společnosti:
45244782

Zprostředkující společnost (Introducing Broker – dále jen IB), je nezávislá instituce poskytující klientský servis, v některých případech
spojený s poradenstvím. Klient tímto bere na vědomí, že IB není oprávněna činit ve jménu Saxo Bank jakákoliv prohlášení nebo výkon
služeb. Saxo Bank je výhradním subjektem, který poskytuje klientovi služby, jako je obchodování prostřednictvím obchodní platformy
a s tím spojený servis, a kde jsou také uložena klientova aktiva.

ČÁST 2 – ZMOCNĚNÍ KE ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O ÚČTU
Klient tímto zmocňuje Saxo Bank A/S (dále jen Saxo Bank) ke zpřístupnění informací o jeho obchodním účtu(ech)
zprostředkující společnosti (IB).
Klient je tímto srozuměn a souhlasí, že je Saxo Bank oprávněna zpřístupnit všechny informace týkající se jeho účtu IB, např. prostřednictvím
zasílání kopií jakýchkoliv klientových transakcí a vyrozumění o nich. Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že IB má vlastní, nezávislý přístup
ke všem informacím o klientově účtu.
Tento dokument je vypracován na základě dánského práva a řídí se jím. Obě smluvní stany bez výhrad a neodvolatelně souhlasí s tím,
že dánské soudy budou mít výhradní pravomoc k řešení případných sporů.

ČÁST 3 – PROVIZE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SPOLEČNOSTI
Klient by měl mít na vědomí zejména to, že:
•	IB obdrží odměnu, honorář a jiné příjmy (dále jen provize), které
se odvíjí od obchodní aktivity klienta v Saxo Bank, což může mít
za následek střet zájmů.
• 	Poplatky za obchodování mohou být v některých případech vyšší
než standardní poplatky Saxo Bank.
•	Provize je běžně vypočítána na základě rozdílu následujících
dvou cen, který je vynásoben obchodovaným objemem:
		 a.	cílový spread/poplatek, který je zobrazen v obchodní
platformě v Obchodních podmínkách v části Účet,
		 b.	běžný institucionální spread/poplatek účtovaný IB a zobrazený
na stránkách www.home.saxo v části
			 „Institutional“ ->
			 „Rates&Conditions“.

•	Provize jsou vyjednávány s IB individuálně a mohou se lišit
od zveřejňovaných informací, ať už směrem nahoru nebo
dolů, a mohou mít také vliv na konečné poplatky klienta
a konečnou provizi IB.
•	Konkrétně v případě obchodování FX je institucionální spread
pro IB snížen o více než 30 % ze standardních podmínek
pouze ve výjimečných případech.
•	Pro akcie a CFD je poplatek snížen oproti standartním podmínkám
o více než o 0,1 % z objemu obchodu pouze ve výjimečných
případech.

Zmíněné informace se mohou v průběhu času měnit. V případě, že má klient zájem být informován o konkrétních provizích placených
IB vyplývajících z klientských transakcí, může se kdykoliv obrátit na IB nebo na servisní centrum Saxo Bank prostřednictvím e-mailu:
support@accountservices.saxo.

PODPIS KLIENTA

Datum:

Podpis:

Váš podpis zde musí být shodný s podpisem na průkazu totožnosti

01 / 2017

Svým podpisem potvrzuji, že jsem četl/a informace obsažené v tomto dokumentu, rozumím jim a souhlasím s nimi.

