Formulář k podání objednávky k nákupu:

Obchodník

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1388, IČ: 60 71 70 68, sídlo: Holandská
878/2, 639 00 Brno, e-mail: info@efekta.cz, www.efekta.cz, (dále také jako „OCP“)

Klient

Bankovní
spojení na
obchodníka:

Pro obchody
s invest. nástroji:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT (BIC)

Měna účtu:

Variabilní
symbol:

Specifický
symbol:

Podílové listy

272 253 300/0300

CZ10 0300 0000 0002 7225 3300

CEKOCZPP

CZK

Dluhopisy

272 253 095/0300

CZ16 0300 0000 0002 7225 3095

CEKOCZPP

CZK

RČ nebo
IČ klienta

Dle typu
investice

(bez lomítka)

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:

Jednorázová investice – nákup
Název investičního nástroje:

ISIN:

Částka (CZK)

Poplatek
(%)

Číslo účtu

Variabilní
symbol

Spec.
symbol

QR kód

Cílový trh / dop. inv. strategie:

Pravidelná investice – nákup
Název investičního nástroje:
Částka (CZK):

Investiční
horizont
Počet let:

QR kód

ISIN:
Plánovaná inv. částka
celkem (CZK):

Frekvence investování: měsíčně

Poplatek (v %):

Počátek investice je v
následujícím měsíci po předání
tohoto formuláře OCP

předem

(=částka x 12 x inv. horizont)

Číslo účtu:

Cílový trh / dop. inv. strategie:
Způsob úhrady poplatku:

(z prvních pravidelných investic až do úplné úhrady
poplatku, poměr mezi poplatkem a investicí je 100:0)
postupně (z prvních pravidelných investic až do úplné úhrady
poplatku, poměr mezi poplatkem a investicí je 70:30)
pravidelně (z každé investice)

Variabilní symbol:

Specifický symbol:

Informace pro klienty

Podpis Klienta

V případě obchodování s cennými papíry fondu kolektivního investování uděluje Klient podpisem tohoto formuláře souhlas
s poskytováním prospektu fondu či sdělení klíčových informací pro investice do fondů kolektivního investování na nosiči informací,
který nemá listinou podobu a rovněž souhlasí s poskytnutím těchto informací pouze na webových stránkách obchodníka
www.efekta.cz. Pro účely zaslání informace o adrese internetové stránky, na níž jsou tato sdělení klíčových informací umístěna, určuje
Klient emailovou adresu umístěnou na tomto formuláři výše.
V případě obchodování s dluhopisy Klient svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s emisními podmínkami a byl-li vydán i
s prospektem dluhopisů. Prospekty dluhopisů či emisní podmínky lze nalézt na www.efekta.cz. Upisovací cena dluhopisu je tvořena
jeho nominální hodnotou a přirostlým nevyplaceným alikvótním úrokovým výnosem (AUV). Klient při úpisu dluhopisu zaplatí pouze
nominální hodnotu, nezaplacená částka odpovídající AUV v den zaplacení dluhopisů bude emitentem započtena oproti jeho závazku
z prvního následně vypláceného úrokového výnosu dluhopisu.
V případě, že je investiční profil Klienta nižší (konzervativnější) než cílový trh* výše uvedeného investičního nástroje, resp. než
investiční strategie, ke které je investiční nástroj doporučen, OCP upozorňuje, že tento investiční nástroj není pro Klienta vhodný,
neboť neodpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem nebo finančnímu zázemí včetně schopnosti nést ztrátu či
investičním cílům včetně tolerance k riziku. Klient bere toto upozornění na vědomí a svým podpisem stvrzuje, že je si vědom, že
tento investiční nástroj není pro něj vhodný, že si je vědom rizik spojených s obchodem s tímto investičním nástrojem a přesto
OCP uděluje pokyn k nákupu tohoto investičního nástroje.
*Pořadí rizikovosti investičních profilů klienta (řazeno od nejkonzervativnějšího) – konzervativní – růstový – spekulativní.

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:
Kontakt:

Za Obchodníka formulář převzal dne …………………………a náležitosti kontroloval dne: ………………………… Jméno a podpis:
Objednávka klienta spadá do cílového trhu: ano / ne
20181001

Datum:
Podpis:

