Nařízení č. 3/2015/CZ
Generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika,
ze dne 5. února 2015
o změně smluvní dokumentace

Order No 3/2015/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
složka Česká republika
dated 5th February 2015
amending contractual documentation

Článek 1

§1

Já, jako generální ředitel společnosti Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, tímto měním tyto části smluvní
dokumentace:

Acting as Managing Director of Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, I hereby resolve to amend the
following contractual documentation:

1) Dotazník pro hodnocení vhodnosti
makléřských
služeb
(Investiční
dotazník) – fyzické osoby,
2) Dotazník pro hodnocení vhodnosti
makléřských
služeb
(Investiční
dotazník) – právnické osoby.
Článek 2

1) Brokerage Service Appropriateness
Evaluation Form - physical persons,
2) Brokerage Service Appropriateness
Evaluation Form - legal persons.

§2

Smluvní dokumentace uvedená v článku 1 Documentation referred to in § 1 of the said
tohoto Nařízení tvoří zároveň přílohu tohoto Order constitute accordingly an appendix to
Nařízení.
the herein Order.
Článek 3

§3

Investiční dotazník – fyzické osoby ze dne
23. května 2012 a Investiční dotazník –
právnické osoby ze dne 5. března 2014
budou zrušeny dnem vstupu tohoto Nařízení
v platnost.

Brokerage
Service
Appropriateness
Evaluation Form - physical persons as of
23rd May 2012 and Brokerage Service
Appropriateness Evaluation Form - legal
persons as of 5th March 2014 shall be
repealed as of date of entry into force of this
Order.
§3

Článek 3

Nařízení vstupuje v platnost ke dni 16. února Order shall become effective as of 16th
2015.
February 2015.

DOTAZNÍK PRO HODNOCENÍ VHODNOSTI MAKLÉŘSKÝCH SLUŽEB
Informace uvedené klientem budou použity výhradně pro účely hodnocení, zda jsou makléřské služby pro klienta vhodné.
Poskytnutí odpovědi na níže uvedené otázky je dobrovolné. Při vyhodnocování dotazníku, však bude investiční společnost
k chybějícím odpovědím na jednotlivé otázky přihlížet a může to vést ke snížení hodnocení.

Jméno a příjmení:
Adresa trvalého
bydliště:
Typ a číslo dokladu
totožnosti:

Dotazník se vyplňuje v souvislosti s úmyslem klienta uzavřít smlouvu o poskytování makléřských služeb na mimoburzovních
trzích OTC.*
1. Do jakých finančních nástrojů jste v minulosti investoval/a?

□

Do státních
dluhopisů.

Do akcií nebo
dluhopisů
obchodovaných
na burzovním
trhu.

Nikdy jsem
neinvestoval/a.

2.

Jak dlouho investujete do nástrojů, které jste označil/a v otázce č. 1?

□

Vůbec

3.

Jakou částku jste investoval/a do nástrojů označených v otázce č. 1 za dobu uvedenou v otázce č. 2?

□

0 CZK

4.

Jaké finanční nástroje obchodované na OTC trzích znáte?

□

Neznám žádné
finanční nástroje
obchodované na
OTC trzích.

5.

Investoval/a jste do finančních nástrojů obchodovaných na OTC trzích?

□

6.

Ne, nikdy jsem
□
Ano,
□
Ano,
□
Ano, investoval/a
samostatně
investoval/a
investoval/a
jsem do CFD
neinvestoval/a do
jsem do CFD
jsem do CFD
kontraktů na
finančních nástrojů
kontraktů na
kontraktů na
komodity nebo do
obchodovaných na
měny.
indexy.
futures kontraktů
OTC trzích.
na komodity.
Jak dlouho investujete do finančních nástrojů obchodovaných na OTC trzích?

□

Vůbec

7.

Jakou částku jste investoval/a do finančních nástrojů obchodovaných na OTC trzích za dobu uvedenou v otázce č. 4?

□

0 CZK

□

□

□

□

□

Do termínovaných
kontraktů založených
na indexech nebo
akciích nebo měnách
kótovaných na
burzovním trhu.

□

Méně než 1 rok

□

Méně než 100 000 CZK.

□

CFD kontrakty
na měny

Méně než 1 rok

Méně než 100 000 CZK.

□

□

1 – 5 let

□

□

100 000 CZK – 1 000 000 CZK

CFD kontrakty
na indexy

□

□

□

□

CFD kontrakty na
komodity nebo
futures kontrakty
na komodity

1 – 5 let

100 000 CZK – 1 000 000 CZK

□

□

□

Do
termínovaných
kontraktů na
OTC trhu.

Více než 5 let

Více než 1 000 000 CZK

□

CFD kontrakty na
akcie

□

Ano, investoval/a
jsem do CFD
kontraktů na akcie.

Více než 5 let

Více než 1 000 000 CZK

8.

Kolik transakcí s finančními nástroji označenými v otázce č. 3 jste provedl/a v průběhu posledního roku?

□

Žádné

9.

Pro které z finančních nástrojů je charakteristický princip tzv. finanční páky / pákový efekt?

□

Nevím

□

1 – 10 transakcí

□

11 – 100 transakcí

□

Více než 100 transakcí

□

Akcie

□

Dluhopisy

□

Termínované kontrakty

□

Rozdíl mezi kupní a
prodejní cenou
finančního nástroje.

□

Minimální hodnota, o níž
se může změnit cena
finančního nástroje.

□

Nabídka nákupu a prodeje
finančního nástroje
vyhlašovaná s uvedením
kupní i prodejní ceny
zároveň.

10. Spread je:
□

Transakční
jednotka.

11. S CFD kontraktem jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu bavlny kotovaného na burze ICE souvisí
následující specifické riziko:
□

Riziko úrokové sazby

□

Riziko změny složení portfolia

□

Riziko související s počasím

12. S CFD kontraktem založeným na burzovním indexu souvisí následující specifické riziko:
□

Úvěrové riziko

□

Makroekonomické riziko

□

Riziko související s počasím

13. Zakoupil/a jste CFD kontrakt založený na kurzu Eura vůči americkému dolaru (vstup do dlouhé pozice). Následující
den vzrostla cena Eura vůči americkému dolaru. Jaký bude výsledek této transakce?
□

□

Dosáhnu zisku.

Vznikne mi ztráta.

□

Na hodnotu transakce to nebude
mít vliv.

14. Zakoupil/a jste kontrakt založený na ceně stříbra (vstup do dlouhé pozice). Následující den se cena stříbra zvýší.
Jaký bude výsledek této transakce?
□

□

Dosáhnu zisku.

Vznikne mi ztráta.

□

Na hodnotu transakce to nebude
mít vliv.

15. Prodal/a jste kontrakt Equity CFD KGH_PL (finanční nástroj, jehož sena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti
KGHM Polska Miedź S.A.) (vstup do krátké pozice). Následující den se cena akcií KGHM Polska Miedź S.A. zvýší.
Jaký bude výsledek této transakce?
□

□

Dosáhnu zisku.

Vznikne mi ztráta.

□

Na hodnotu transakce to nebude
mít vliv.

16. Prodal/a jste CFD kontrakt založený na kontraktu futures na index S&P500 kótovaný na burze v Chicagu (vstup do
krátké pozice), ve výši 1 lotu za cenu 2000 USD, kde hodnota 1 lotu je cena finančního nástroje x 100 USD.
Následně se cena kontraktu futures na index S&P500 kótovaný na burze v Chicagu zvýšila na hodnotu 2020 USD.
Jaký bude výsledek této transakce, za předpokladu, že se nezohlední náklady?
□

Dosáhnu zisku ve výši 20 USD.

□

Vznikne mi ztráta ve výši 20 USD.

□

Vznikne mi ztráta ve výši 2 000 USD.

17. Stop-Loss je:
□

Pokyn zajišťující, že mi
nevznikne žádná ztráta.

□

Pokyn omezující výši ztráty.

□

Mechanismus sloužící jako zajištění zůstatku
Klientova účtu CFDs před poklesem pod hodnotu
prostředků, které jsou na něm uloženy.

18. Investoval/a jste někdy s použitím algoritmických funkcí (AOS – automatického obchodního systému)?

□

Ne, nikdy jsem neinvestoval/a
s využitím algoritmických funkcí.

Ano, investoval/a jsem s použitím
hotových algoritmických funkcí
zajištěných jinými subjekty.

□

□

Ano, investoval/a jsem s použitím
algoritmických funkcí, které jsem
sám/sama vytvořil/a.

19. Při použití algoritmických funkcí (AOS) pro transakce uzavírané na OTC trhu:
□

Klientovi nikdy nevznikne ztráta.

Klientovi může vzniknout ztráta
přesahující výši investovaných
prostředků.

□

□

Klient nemusí kontrolovat situaci na
trhu a systém sám vydělává na
jeho účet.

20. Uveďte prosím, jaké je Vaše vzdělání.
□

Vysokoškolské
ekonomického směru

□

Jiné
vysokoškolské

□

Středoškolské
ekonomického
směru

□

Jiné středoškolské

□

Základní

21. Uveďte prosím povolání, které se nejvíce blíží Vámi vykonávané profesi:
□

Manažer

□

Podnikatel

□

Státní úředník

□

Důchodce

□

Fyzická práce

□

Jiné povolání

□

Specialista v sektoru
finančních služeb

□
□

Specialista v jiném
sektoru než finanční
služby
Nezaměstnaný

22. Vykonáváte v současné době nebo vykonával/a jste v minulosti povolání související s investováním do finančních
nástrojů, které se obchodují na OTC trzích?
Nevykonával/a jsem takové
□
Vykonával/a jsem nebo vykonávám
□
Vykonával/a jsem nebo vykonávám
povolání a nevykonávám jej ani v
takové povolání méně než rok.
takové povolání více než rok.
současné době.
23. Jste si vědom/a, že v případě investic do finančních nástrojů obchodovaných na trhu OTC existuje možnost ztráty
přesahující celkovou investovanou částku i možnost různých úrovní rizika souvisejícího s jednotlivými druhy
finančních nástrojů?
□
Ne
□
Ano
□

Počet dosažených bodů na základě hodnocení provedeného společností Bossa činí: ................... **
Výsledek testu je pozitivní pro následující Výsledek testu je negativní pro
nástroje **
následující nástroje: **
□
□
□
□
□

CFD kontrakty na měny
CFD kontrakty na indexy
CFD kontrakty na komodity nebo
Kontrakty futures na komodity
CFD kontrakty na akcie (Equity
CFD) nebo dluhopisy

a
□

□
□
□
□
□

CFD kontrakty na měny
CFD kontrakty na indexy
CFD kontrakty na komodity nebo
Kontrakty futures na komodity
CFD kontrakty na akcie (Equity
CFD) nebo dluhopisy

a
Výsledek testu je pozitivní pro
investování s použitím
algoritmických funkcí (AOS)

□

Výsledek testu je negativní pro
investování s použitím
algoritmických funkcí (AOS)

□

Klient neposkytl požadované
informace **

Prohlašuji tímto, že informace uvedené Prohlašuji tímto, že informace uvedené
v dotazníku jsou pravdivé.
v dotazníku jsou pravdivé.
Prohlašuji
tímto,
že
jsem
byl/a
Byl/a jsem informován/a, že v rámci upozorněn/a, že na základě vyhodnocení
smlouvy o poskytování makléřských mnou shora poskytnutých informací a
služeb na OTC trzích, kterou uzavírám, jejich vyhodnocení ze strany Bossa, pro
jsou pro mě tyto služby v rozsahu výše mě smlouva o poskytování makléřských
uvedených finančních nástrojů vhodné.
služeb na OTC trhu není vhodnou
investiční strategií a to zejména v
rozsahu výše uvedených finančních
nástrojů.
Navzdory negativnímu
vyhodnocení
mých odborných znalostí a zkušeností s
trhem OTC a s trhem finančních nástrojů
vůbec, vyjadřuji tímto svou vůli uzavřít se
společností
Bossa
smlouvu
o
poskytování služeb a provádění pokynů
k nákupu či prodeji kontraktů na
vyrovnání rozdílů
(CFDs),
vedení
evidence těchto kontraktů a peněžních
účtů společností Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska, organizační složka
Česká republika.

Jsem si vědom/a, že neúplné vyplnění
investičního
dotazníku
znemožnilo
BOSSA
provést
kvalifikované
vyhodnocení mých odborných znalostí a
zkušeností s investováním na trhu OTC a
na trhu finančních nástrojů vůbec.
Prohlašuji tímto, že jsem si vědom/a, že
BOSSA nemůže vyhodnotit, zda pro mě
investování na trhu OTC resp. na trhu
finančních nástrojů je vhodné. Navzdory
shora uvedeným skutečnostem vyjadřuji
tímto svou vůli uzavřít s Bossa smlouvu o
poskytování služeb a provádění pokynů
k nákupu či prodeji kontraktů na
vyrovnání rozdílů
(CFDs),
vedení
evidence těchto kontraktů a peněžních
účtů společností Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska, organizační složka
Česká republika.

……………….........................…
Podpis Klienta

……………….........................…
Podpis Klienta

……………….........................…
Podpis Klienta

...................................................
Podpis zaměstnance
společnosti Bossa

...................................................
Podpis zaměstnance
společnosti Bossa

...................................................
Podpis zaměstnance
společnosti Bossa

Bossa nenese zodpovědnost za rozhodnutí klienta využit služby, která je podle hodnocení provedeného společností Bossa pro
klienta nevhodná s ohledem na příliš vysoké investiční riziko.
* vyplňuje klient
** vyplňuje zaměstnanec společnosti Bossa
Tento Dotazník tvoří nedílnou součást Smlouvy č.
____________________________________

DOTAZNÍK PRO HODNOCENÍ VHODNOSTI MAKLÉŘSKÝCH SLUŽEB
Informace uvedené klientem budou použity výhradně pro účely hodnocení, zda jsou makléřské služby pro klienta vhodné.
Poskytnutí odpovědi na níže uvedené otázky je dobrovolné. Při vyhodnocování dotazníku, však bude investiční společnost
k chybějícím odpovědím na jednotlivé otázky přihlížet a může to vést ke snížení hodnocení.

Název právnické osoby:

Identifikační číslo
právnické osoby (IČO):
Jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat
právnickou osobu:

Dotazník se vyplňuje v souvislosti s úmyslem klienta uzavřít smlouvu o poskytování makléřských služeb na mimoburzovních
trzích OTC.*
24. Do jakých finančních nástrojů jste v minulosti investoval/a?

□

□

Nikdy jsem
neinvestoval/a.

Do státních
dluhopisů.

Do akcií nebo
dluhopisů
obchodovaných
na burzovním
trhu.

□

Do termínovaných
kontraktů založených
na indexech nebo
akciích nebo měnách
kótovaných na
burzovním trhu.

□

□

Do
termínovaných
kontraktů na
OTC trhu.

25. Jak dlouho investujete do nástrojů, které jste označil/a v otázce č. 1?
□

Vůbec

□

Méně než 1 rok

□

1 – 5 let

□

Více než 5 let

26. Jakou částku jste investoval/a do nástrojů označených v otázce č. 1 za dobu uvedenou v otázce č. 2?
□

0 CZK

□

Méně než 100 000 CZK.

□

100 000 CZK – 1 000 000 CZK

□

Více než 1 000 000 CZK

27. Jaké finanční nástroje obchodované na OTC trzích znáte?
□

Neznám žádné
finanční nástroje
obchodované na
OTC trzích.

□

CFD kontrakty
na měny

□

CFD kontrakty
na indexy

□

CFD kontrakty na
komodity nebo
futures kontrakty
na komodity

□

CFD kontrakty na
akcie

□

Ano, investoval/a
jsem do CFD
kontraktů na akcie.

28. Investoval/a jste do finančních nástrojů obchodovaných na OTC trzích?

□

Ne, nikdy jsem
□
Ano,
□
Ano,
□
Ano, investoval/a
samostatně
investoval/a
investoval/a
jsem do CFD
neinvestoval/a do
jsem do CFD
jsem do CFD
kontraktů na
finančních nástrojů
kontraktů na
kontraktů na
komodity nebo do
obchodovaných na
měny.
indexy.
futures kontraktů
OTC trzích.
na komodity.
29. Jak dlouho investujete do finančních nástrojů obchodovaných na OTC trzích?
□

Vůbec

□

Méně než 1 rok

□

1 – 5 let

□

Více než 5 let

30. Jakou částku jste investoval/a do finančních nástrojů obchodovaných na OTC trzích za dobu uvedenou v otázce č. 4?

□

0 CZK

□

Méně než 100 000 CZK.

□

100 000 CZK – 1 000 000 CZK

□

Více než 1 000 000 CZK

31. Kolik transakcí s finančními nástroji označenými v otázce č. 3 jste provedl/a v průběhu posledního roku?
□

Žádné

□

1 – 10 transakcí

□

11 – 100 transakcí

□

Více než 100 transakcí

32. Pro které z finančních nástrojů je charakteristický princip tzv. finanční páky / pákový efekt?
□

Nevím

□

Akcie

□

Dluhopisy

□

Termínované kontrakty

□

Rozdíl mezi kupní a
prodejní cenou
finančního nástroje.

□

Minimální hodnota, o níž
se může změnit cena
finančního nástroje.

□

Nabídka nákupu a prodeje
finančního nástroje
vyhlašovaná s uvedením
kupní i prodejní ceny
zároveň.

33. Spread je:
□

Transakční
jednotka.

34. S CFD kontraktem jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu bavlny kotovaného na burze ICE souvisí
následující specifické riziko:
□

Riziko úrokové sazby

□

Riziko změny složení portfolia

□

Riziko související s počasím

35. S CFD kontraktem založeným na burzovním indexu souvisí následující specifické riziko:
□

Úvěrové riziko

□

Makroekonomické riziko

□

Riziko související s počasím

36. Zakoupil/a jste CFD kontrakt založený na kurzu Eura vůči americkému dolaru (vstup do dlouhé pozice). Následující
den vzrostla cena Eura vůči americkému dolaru. Jaký bude výsledek této transakce?
□

□

Dosáhnu zisku.

Vznikne mi ztráta.

□

Na hodnotu transakce to nebude
mít vliv.

37. Zakoupil/a jste kontrakt založený na ceně stříbra (vstup do dlouhé pozice). Následující den se cena stříbra zvýší.
Jaký bude výsledek této transakce?
□

□

Dosáhnu zisku.

Vznikne mi ztráta.

□

Na hodnotu transakce to nebude
mít vliv.

38. Prodal/a jste kontrakt Equity CFD KGH_PL (finanční nástroj, jehož sena vychází z tržní hodnoty akcie společnosti
KGHM Polska Miedź S.A.) (vstup do krátké pozice). Následující den se cena akcií KGHM Polska Miedź S.A. zvýší.
Jaký bude výsledek této transakce?
□

□

Dosáhnu zisku.

Vznikne mi ztráta.

□

Na hodnotu transakce to nebude
mít vliv.

39. Prodal/a jste CFD kontrakt založený na kontraktu futures na index S&P500 kótovaný na burze v Chicagu (vstup do
krátké pozice), ve výši 1 lotu za cenu 2000 USD, kde hodnota 1 lotu je cena finančního nástroje x 100 USD.
Následně se cena kontraktu futures na index S&P500 kótovaný na burze v Chicagu zvýšila na hodnotu 2020 USD.
Jaký bude výsledek této transakce, za předpokladu, že se nezohlední náklady?
□

Dosáhnu zisku ve výši 20 USD.

□

Vznikne mi ztráta ve výši 20 USD.

□

Vznikne mi ztráta ve výši 2 000 USD.

40. Stop-Loss je:
□

Pokyn zajišťující, že mi
nevznikne žádná ztráta.

□

Pokyn omezující výši ztráty.

□

Mechanismus sloužící jako zajištění zůstatku
Klientova účtu CFDs před poklesem pod hodnotu
prostředků, které jsou na něm uloženy.

41. Investoval/a jste někdy s použitím algoritmických funkcí (AOS – automatického obchodního systému)?
□

Ne, nikdy jsem neinvestoval/a
s využitím algoritmických funkcí.

Ano, investoval/a jsem s použitím
hotových algoritmických funkcí
zajištěných jinými subjekty.

□

□

Ano, investoval/a jsem s použitím
algoritmických funkcí, které jsem
sám/sama vytvořil/a.

42. Při použití algoritmických funkcí (AOS) pro transakce uzavírané na OTC trhu:
□

Klientovi nikdy nevznikne ztráta.

Klientovi může vzniknout ztráta
přesahující výši investovaných
prostředků.

□

□

Klient nemusí kontrolovat situaci na
trhu a systém sám vydělává na
jeho účet.

43. Uveďte prosím, jaké je Vaše vzdělání.
□

Vysokoškolské
ekonomického směru

□

Jiné
vysokoškolské

□

Středoškolské
ekonomického
směru

□

Jiné středoškolské

□

Základní

44. Uveďte prosím povolání, které se nejvíce blíží Vámi vykonávané profesi:
□

Manažer

□

Podnikatel

□

Státní úředník

□

Důchodce

□

Fyzická práce

□

Jiné povolání

□

Specialista v sektoru
finančních služeb

□
□

Specialista v jiném
sektoru než finanční
služby
Nezaměstnaný

45. Vykonáváte v současné době nebo vykonával/a jste v minulosti povolání související s investováním do finančních
nástrojů, které se obchodují na OTC trzích?
Nevykonával/a jsem takové
□
Vykonával/a jsem nebo vykonávám
□
Vykonával/a jsem nebo vykonávám
povolání a nevykonávám jej ani v
takové povolání méně než rok.
takové povolání více než rok.
současné době.
46. Jste si vědom/a, že v případě investic do finančních nástrojů obchodovaných na trhu OTC existuje možnost ztráty
přesahující celkovou investovanou částku i možnost různých úrovní rizika souvisejícího s jednotlivými druhy
finančních nástrojů?
□
Ne
□
Ano
□

Počet dosažených bodů na základě hodnocení provedeného společností Bossa činí: ................... **
Výsledek testu je pozitivní pro následující Výsledek testu je negativní pro
nástroje**
následující nástroje **
□
□
□
□
□

CFD kontrakty na měny
CFD kontrakty na indexy
CFD kontrakty na komodity nebo
Kontrakty futures na komodity
CFD kontrakty na akcie (Equity
CFD) nebo dluhopisy

a
□

□
□
□
□
□

CFD kontrakty na měny
CFD kontrakty na indexy
CFD kontrakty na komodity nebo
Kontrakty futures na komodity
CFD kontrakty na akcie (Equity
CFD) nebo dluhopisy

a
Výsledek testu je pozitivní pro
investování s použitím
algoritmických funkcí (AOS)

□

Výsledek testu je negativní pro
investování s použitím
algoritmických funkcí (AOS)

□

Klient neposkytl požadované
informace **

Prohlašuji tímto, že informace uvedené Prohlašuji tímto, že informace uvedené
v dotazníku jsou pravdivé.
v dotazníku jsou pravdivé.
Prohlašuji
tímto,
že
jsem
byl/a
Byl/a jsem informován/a, že v rámci upozorněn/a, že na základě vyhodnocení
smlouvy o poskytování makléřských mnou shora poskytnutých informací a
služeb na OTC trzích, kterou uzavírám, jejich vyhodnocení ze strany Bossa, pro
jsou pro mě tyto služby v rozsahu výše mě smlouva o poskytování makléřských
uvedených finančních nástrojů vhodné.
služeb na OTC trhu není vhodnou
investiční strategií a to zejména v
rozsahu výše uvedených finančních
nástrojů.
Navzdory negativnímu
vyhodnocení
mých odborných znalostí a zkušeností s
trhem OTC a s trhem finančních nástrojů
vůbec, vyjadřuji tímto svou vůli uzavřít se
společností
Bossa
smlouvu
o
poskytování služeb a provádění pokynů
k nákupu či prodeji kontraktů na
vyrovnání rozdílů
(CFDs),
vedení
evidence těchto kontraktů a peněžních
účtů společností Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska, organizační složka
Česká republika.

Jsem si vědom/a, že neúplné vyplnění
investičního
dotazníku
znemožnilo
BOSSA
provést
kvalifikované
vyhodnocení mých odborných znalostí a
zkušeností s investováním na trhu OTC a
na trhu finančních nástrojů vůbec.
Prohlašuji tímto, že jsem si vědom/a, že
BOSSA nemůže vyhodnotit, zda pro mě
investování na trhu OTC resp. na trhu
finančních nástrojů je vhodné. Navzdory
shora uvedeným skutečnostem vyjadřuji
tímto svou vůli uzavřít s Bossa smlouvu o
poskytování služeb a provádění pokynů
k nákupu či prodeji kontraktů na
vyrovnání rozdílů
(CFDs),
vedení
evidence těchto kontraktů a peněžních
účtů společností Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska, organizační složka
Česká republika.

……………….........................…
Podpis Klienta

……………….........................…
Podpis Klienta

……………….........................…
Podpis Klienta

...................................................
Podpis zaměstnance
společnosti Bossa

...................................................
Podpis zaměstnance
společnosti Bossa

...................................................
Podpis zaměstnance
společnosti Bossa

Bossa nenese zodpovědnost za rozhodnutí klienta využit služby, která je podle hodnocení provedeného společností Bossa pro
klienta nevhodná s ohledem na příliš vysoké investiční riziko.
* vyplňuje klient
** vyplňuje zaměstnanec společnosti Bossa
Tento Dotazník tvoří nedílnou součást Smlouvy č.
____________________________________

