SAXO BANK

DODATEK K ŽÁDOSTI KLIENTA TÝKAJÍCÍ SE ZMOCNĚNÍ
KE ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O ÚČTU
AV3

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

AV3

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

Rodné číslo/registrační č. právnické osoby:

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:

01 / 2017

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

