Ceník služeb společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. (se zohledněním pobídek)

Klient

Ceník služeb sjednaný mezi společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. a klientem:
Jméno a příjmení (obchodní firma
společnosti):

Invest. profil
Klienta:

Bydliště (sídlo):

RČ/IČ:

Jednající /
zastupující osoba

Jméno a příjmení:

Jednající /
zastupující osoba

Jméno a příjmení:

Jednající /
zastupující osoba

Jméno a příjmení:

RČ:

Bydliště:
RČ:

Bydliště:
RČ:

Bydliště:

Nákup cenných papírů kolektivního investování:
Poplatek se účtuje při připsání finanční částky na majetkový účet k dané strategii. Základem pro sazbu poplatku je finanční částka připsaná na majetkový účet k dané
strategii.
Individuální sazbu poplatku je nutné uvést v rozpětí 0 – 5 % u jednorázové, 0 – 4 % u pravidelné investice. V případě nevyplnění se bere za platnou sazba maximální,
tzn. u jednorázové investice 5 %, u pravidelné investice 4 %.
Nákup podílových listů fondů – jednorázová investice
Poplatek

5,00 %

Individuální sazba

Nákup podílových listů fondů – pravidelná investice
Poplatek

Prodej cenných papírů kolektivního investování:

zdarma

Nákup dluhopisů:

zdarma

4,00 %

Individuální sazba

Potvrzení obchodů a výpis o stavu klientského účtu zasílaný poštou: 50 Kč
Vedení evidence investičních nástrojů:

zdarma

Ostatní ustanovení: S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány
klientovi. Ceny zahrnují případné DPH.
■ Ceny za ostatní, v ceníku neuvedené služby, se sjednávají individuálně. ■ Smluvní strany si mohou dohodnout jinou výši provizí, taková dohoda má přednost před
ceníkem.
■ EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. („Obchodník“) si vyhrazuje právo tento ceník měnit v souladu s uzavřenou komisionářskou smlouvou. ■ Tento ceník je
platný a účinný od data přijetí tohoto formuláře na Obchodníka do odvolání a nahrazuje všechny předchozí ceníky služeb.
Potvrzení klienta

Podpis Klienta

Klient je srozuměn a souhlasí s pobídkami, které Obchodník obdrží v rámci investic klienta od třetích
osob ze skupiny Obchodníka. Tyto pobídky snižují výši poplatků u vybraných investic na hodnoty
uvedené v tomto Ceníku služeb a poskytují tak klientovi hmotnou výhodu. Klient je srozuměn, že
popis a výše pobídek je uveden v dokumentu „Informace o opatřeních proti střetu zájmů“ na
webových stránkách Obchodníka www.efekta.cz. Klient souhlasí, že informaci o přesné výši
obdržené pobídky obdrží v rámci Výpisu z účtu.
Pokud klient nesouhlasí s poskytnutím pobídky, Obchodník mu poskytne investiční služby
zpoplatněné podle ceníku bez zohlednění pobídek. Tento ceník Obchodník klientovi předloží před
uzavřením komisionářské smlouvy.

Datum:

Podpis:

Ověření totožnosti a podpisu Klienta (Zástupce klienta)
Prohlášení: Potvrzuji, že jsem ověřil totožnost Klienta
(zástupce klienta) podle platného dokladu totožnosti a
údaje uvedené v tomto Formuláři a podoba Klienta
(Zástupce klienta souhlasí s dokladem totožnosti. Prohlašuji,
že Klient (Zástupce klienta) vlastnoručně podepsal tento
Formulář.

Údaje oprávněné osoby:
Investiční zprostředkovatel:
Jméno:
Telefon:
E-mail:

Datum:
Reg. číslo:

Podpis:

Za Obchodníka formulář převzal dne …………………………a náležitosti kontroloval dne: ………………………… Jméno a podpis:

20190611

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČ: 60 71 70 68, sídlo: Brno 639 00, Holandská 878/2

