Nařízení č. 14/2012/CZ
Generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika,
ze dne 31. října 2012
o změně smluvní dokumentace

Order No 14/2012/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
složka Česká republika
dated 31st October 2012
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)
2)

Identifikace klienta – fyzická osoba;
Identifikace klienta – právnická osoba.

1)
2)

Článek 2

Client’s Identification Form – physical
person;
Client’s Identification Form – legal
person.
§2

Změněná smluvní dokumentace uvedená Amended
contractual
documentation
v článku 1 tohoto Nařízení tvoří zároveň referred to in § 1 of the said Order constitute
přílohu tohoto Nařízení.
accordingly an appendix to the herein Order.
Článek 3

§3

Identifikace klienta – fyzická osoba,
Identifikace klienta – právnická osoba ze dne
4. září 2012 budou zrušeny dnem vstupu
tohoto Nařízení v platnost.

Client’s Identification Form – physical
person, Client’s Identification Form – legal
person as of 4th September 2012 shall be
repealed as of date of entry into force of this
Order.

Článek 4

§4

Nařízení vstupuje
listopadu 2012.

v platnost

ke

dni 5. Order shall become effective as of 5th
November 2012.

_________________________
Remigiusz Górski
Generální ředitel pro Českou republiku

_________________________
Remigiusz Górski
Managing Director in the Czech Republic
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IDENTIFIKACE KLIENTA
Jméno a příjmení:

Rodné číslo nebo datum narození,
pokud rodné číslo nebylo přiděleno:
Místo narození:
Pohlaví:

□ muž

□ žena

Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Adresa trvalého bydliště:

Státní příslušnost:
Korespondenční adresa:

Základní měna, ve které bude Peněžní
účet veden:

CZK

Název banky, u které je Bankovní účet
Klienta veden:
Číslo Bankovního účtu:
Název Banky, u které je Bankovní účet
Klienta veden:
Číslo Bankovního účtu:
Heslo:*
Telefonní číslo:
E-mail:
*Klient si zvolí heslo pro telefonický kontakt se společností BOSSA (zadávání pokynů, zjištění informací o stavu účtu), max. 12 znaků (písmena i/nebo číslice)

Tímto prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje odpovídají skutečnému i právnímu stavu. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v tomto dokumentu, v
souladu s bodem 3.48 Pravidel se zároveň zavazuji společnosti Bossa neprodleně předložit změněné údaje prostřednictvím dokumentu „Změna údajů klienta“.
Ve výše uvedeném případě údaje poskytnuté Klientem vstoupí v platnost poté, co společnost Bossa potvrdí provedení změny údajů. Klient je srozuměn s tím,
že společnost Bossa nenese odpovědnost za kroky realizované na základě údajů obsažených v tomto dokumentu, pokud ke změně údajů dojde a Klient výše
uvedenou povinnost nesplní. Zároveň tímto prohlašuji, že pokud má být Smlouva podepsána korespondenční cestou, první platba na Peněžní účet vedený u
společnosti Bossa bude provedena z bankovního účtu Společnosti vedeného u úvěrové instituce nebo zahraniční banky působící v Evropské unii nebo v
Evropském hospodářském prostoru.
Místo a datum………………………………

Podpis………………………………………….

Tímto prohlašuji, že souhlasím s tím, aby mi společnost Bossa zasílala jakékoli informace včetně dokumentů a jejich dodatků týkajících se Makléřských
služeb, které mi společnost Bossa poskytuje, a to prostřednictvím Webových stránek a Trvanlivých nosičů dat včetně Obchodní platformy. Výše uvedené se
týká zejména následujících dokumentů: Pravidel, Prohlášení o seznámení se s investičními riziky, Pravidel provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC),
Specifikací finančních nástrojů, Tabulky depositů, Přehledu obchodovacích dnů, Tabulky rolování pozic, Tabulky swapových bodů, Tabulky poplatků a provizí
– mimoburzovní trhy (OTC)
Místo a datum………………………………

Podpis………………………………………….

Tímto prohlašuji, že jsem byl informován správcem mých osobních údajů, tj. společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., se sídlem ve
Varšavě, ul. Marszasałkowska 78/80, 00-517 Varšava, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku u Národního soudního registru (Krajowy Rejestr Sądowy)
okresního soudu pro hlavní město Varšavu, XII obchodní oddělení Národního soudního registru pod číslem KRS 0000048901, číslo REGON 010648495 a
daňové identifikační číslo (NIP) 526-10-26-828, se splaceným základním kapitálem 23.640.000,00 PLN (slovy: dvacet tři milionů šest set čtyřicet tisíc polských
zlotých), jednající prostřednictvím Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A., organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Václavské
náměstí 834/17, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74923, IČO:
24225941 daňové identifikační číslo CZ683048532 (dále jen „Bossa“) o následujícím: a) účel shromažďování osobních údajů, tj. uzavření Smlouvy; b)
předpokládaní příjemci údajů, tj. orgány veřejné správy, orgány finančního dohledu, orgány finančních trhů, soudy a donucovací orgány v rámci svých práv
stanovených v příslušných ustanoveních zákona; c) právo na přístup k obsahu mých osobních údajů a možnost opravy těchto údajů; d) zpřístupnění osobních
údajů společnosti Bossa je dobrovolné. Dále prohlašuji, že:
a) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů výhradně pro účely řádného uzavření Smlouvy a příprav analýz a reportů.
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Místo a datum………………………………

Podpis…………………………………..

b) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rámci kapitálové skupiny Bank Ochrony Środowiska S.A. (dále jen „Kapitálová skupina“) pro účely
propagace (marketingu) produktů a služeb Kapitálové skupiny a příprav analýz a reportů.
Místo a datum………………………………

Podpis……………………………………

c) souhlasím se zasláním obchodních a/nebo marketingových informací prostřednictvím elektronické komunikace společnosti Bossa nebo subjektů
spadajících do Kapitálové skupiny Bossa, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých informačních službách společnosti, (v platném znění).
Místo a datum………………………………

Podpis…………………………………….

Tímto prohlašuji, že si jsem vědom(a) rizika spojeného s obchodováním s Finančními nástroji. Dále prohlašuji, že moje finanční situace je dobrá a stabilní a že
moje finanční zdroje mi umožňují plnit závazky vůči společnosti Bossa týkající se transakcí uzavřených na mimoburzovních trzích (OTC).
Prohlašuji, že proti mně není vedeno žádné vykonávací řízení a neznám žádné okolnosti, které by mohly v blízké budoucnosti překazit či zabránit plnění mých
závazků vůči společnosti Bossa. Zavazuji se, že jakmile se dozvím o situaci, která by mohla v budoucnu překazit či zabránit p lnění mých závazků vůči
společnosti Bossa, budu společnost Bossa neprodleně o této skutečnosti informovat.
Toto prohlášení se vydává výhradně pro účely společnosti Bossa a může být zveřejněno pouze tehdy, pokud o poskytnutí informací zažádá instituce nebo
státní orgány, které k tomu mají ze zákona oprávnění, Klient nebo oprávněný zástupce Klienta.
Místo a datum ………………………………

Podpis………………………………………….

Pod hrozbou trestního stíhání za poskytnutí informací neodpovídajících skutečnému stavu tímto prohlašuji, že nejsem a nebyl(a) jsem: a) hlavou státu; b)
předsedou vlády; c) ministrem, náměstkem ministra či zastupujícím ministrem; d) členem parlamentu, e) soudcem nejvyššího soudu, ústavního soudu či
jiných soudních orgánů, proti jejichž rozsudku nelze podat odvolání, vyjma mimořádných případů; f) členem účetního dvora; g) členem bankovní rady
centrální banky; h) velvyslancem nebo chargé d’affaires; i) vysoce postaveným vojenským důstojníkem; j) členem představenstva nebo dozorčí rady státního
podniku; k) osobou jmenovanou do funkce uvedené v bodech a-j na mezinárodní úrovni či na úrovni Evropské unie; l) manželem/manželkou osob uvedených
v bodech a-k nebo osobou žijící s nimi ve společné domácnosti; m) rodičem či dítětem osob uvedených v bodech a-k nebo manželem/manželkou rodiče, dítěte
či osob s nimi žijících ve společné domácnosti; n) obchodním partnerem nebo skutečným vlastníkem stejné právnické osoby, svěřeneckého fondu nebo
jiného podnikatelského subjektu dle zahraničního práva, jako osoba uvedená v bodech a-k; o) obchodním partnerem nebo skutečným vlastníkem stejné
právnické osoby, svěřeneckého fondu nebo jiného podnikatelského subjektu dle zahraničního práva, o kterém je známo, že byl založen ve prospěch osoby
uvedené v bodech a-k; nebo (p) osobou, která s osobami uvedenými v bodech a-k navázala úzkou pracovní či ekonomickou spolupráci. Výše uvedené platí
pro osoby, které mají trvalý pobyt mimo území České republiky, nebo tyto významné veřejné funkce provádí mimo území České republiky.
Místo a datum ………………………………

Podpis………………………………………….

V případě neposkytnutí následujících informací s vámi společnost Bossa nemůže uzavřít smlouvu o poskytování Makléřských služeb
Vyberte jednu odpověď a označte ji [X].
1. Uveďte hlavní zdroj svého příjmu a úspor:
[ ] zaměstnanecký poměr
[ ] nezávislá obchodní činnost, akciové podíly nebo samostatně výdělečná činnost
[ ] dědictví
[ ] dar
[ ] výhra v loterii
[ ] starobní nebo jiný důchod
[ ] úvěr
[ ] jiný: .................................................................................................................................................
2. Uveďte účel plánovaných investic:
[ ] rozmnožení nashromážděných finančních prostředků společně s přijetím rizika poklesu hodnoty investice
[ ] jiný …………………………………...................................................................................................
3. Uveďte případného skutečného vlastníka účtu, pokud je**:
[ ] není jiný vlastník
[ ] osobní údaje (jméno a příjmení, číslo průkazu totožnosti, adresa, státní příslušnost)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že informace uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé.

Místo a datum ………………………………

Podpis………………………………………….

** Skutečný vlastník je: a) jedna nebo více fyzických osob, které vykonávají přímou či nepřímou kontrolu nad fyzickou osobu, jejímž jménem se uzavírají transakce nebo
provádějí aktivity, nebo které mají na tuto fyzickou osobu přímý či nepřímý vliv; nepřímá kontrola nebo vliv znamená kontrolu či vliv prostřednictvím jedné či více osob; b)
jedna či více fyzických osob, které samy nebo společně s jedním či více dalšími partnery vykonávají kontrolu nad alespoň 25 % majetku – v případě subjektů, kterým byla
svěřena správa majetku a rozdělení takových hodnot, vyjma subjektů vykonávajících činnosti, které zahrnují správu portfolií včetně jednoho či více finančních nástrojů;
nebo c) jedna či více fyzických osob, kterým je z jiných důvodů určen skutečný výnos ze zamýšlených transakcí či činností.
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IDENTIFIKACE KLIENTA
Celý název společnosti:
Sídlo společnosti:

Korespondenční adresa společnosti:
Identifikační číslo práv. osoby (IČO):
Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem společnosti:
Pohlaví:

□ muž

□ žena

□ muž

□ žena

Místo narození:

Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Adresa trvalého bydliště:
Státní občanství:
Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem společnosti:
Pohlaví:
Místo narození:
Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Adresa trvalého bydliště:
Státní občanství:
Základní měna, ve které bude Peněžní
účet společnosti veden:

CZK

Název Banky, u které je Bankovní účet
Klienta veden:
Číslo Bankovního účtu:
Název Banky, u které je Bankovní účet
Klienta veden:
Číslo Bankovního účtu:
Heslo:*
Telefonní číslo:
E-mail:
*Klient si zvolí heslo pro telefonický kontakt se společností BOSSA (zadávání pokynů, zjištění informací o stavu účtu), max. 12 znaků (písmena i/nebo číslice)
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Tímto prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje odpovídají skutečnému i právnímu stavu. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v tomto dokumentu, v
souladu s bodem 3.48 Pravidel se zároveň zavazuji společnosti Bossa neprodleně předložit změněné údaje prostřednictvím dokumentu „Změna údajů klienta“.
Ve výše uvedeném případě údaje poskytnuté Klientem vstoupí v platnost poté, co společnost Bossa potvrdí provedení změny údajů. Klient je srozuměn s tím,
že společnost Bossa nenese odpovědnost za kroky realizované na základě údajů obsažených v tomto dokumentu, pokud ke změně údajů dojde a Klient výše
uvedenou povinnost nesplní. Zároveň tímto prohlašuji, že pokud má být Smlouva podepsána korespondenční cestou, první platba na Peněžní účet vedený u
společnosti Bossa bude provedena z bankovního účtu Společnosti vedeného u úvěrové instituce nebo zahraniční banky působící v Evropské unii nebo v
Evropském hospodářském prostoru.

Místo a datum………………………………

Podpis………………………………………….

Tímto prohlašuji, že souhlasím s tím, aby mi společnost Bossa zasílala jakékoli informace včetně dokumentů a jejich dodatků týkajících se Makléřských
služeb, které mi společnost Bossa poskytuje, a to prostřednictvím Webových stránek a Trvanlivých nosičů dat včetně Obchodní platformy. Výše uvedené se
týká zejména následujících dokumentů: Pravidel, Prohlášení o seznámení se s investičními riziky, Pravidel provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC),
Specifikací finančních nástrojů, Tabulky depositů, Přehledu obchodovacích dnů, Tabulky rolování pozic, Tabulky swapových bodů, Tabulky poplatků a provizí
– mimoburzovní trhy (OTC)

Místo a datum………………………………

Podpis………………………………………….

Tímto prohlašuji, že jsem byl informován správcem mých osobních údajů, tj. společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., se sídlem ve
Varšavě, ul. Marszasałkowska 78/80, 00-517 Varšava, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku u Národního soudního registru (Krajowy Rejestr Sądowy)
okresního soudu pro hlavní město Varšavu, XII obchodní oddělení Národního soudního registru pod číslem KRS 0000048901, číslo REGON 010648495 a
daňové identifikační číslo (NIP) 526-10-26-828, se splaceným základním kapitálem 23.640.000,00 PLN (slovy: dvacet tři milionů šest set čtyřicet tisíc polských
zlotých), jednající prostřednictvím Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A., organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Václavské
náměstí 834/17, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74923, IČO:
24225941 daňové identifikační číslo CZ683048532 (dále jen „Bossa“) o následujícím: a) účel shromažďování osobních údajů, tj. uzavření Smlouvy; b)
předpokládaní příjemci údajů, tj. orgány veřejné správy, orgány finančního dohledu, orgány finančních trhů, soudy a donucovací orgány v rámci svých práv
stanovených v příslušných ustanoveních zákona; c) právo na přístup k obsahu mých osobních údajů a možnost opravy těchto údajů; d) zpřístupnění osobních
údajů společnosti Bossa je dobrovolné. Dále prohlašuji, že:
b) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů výhradně pro účely řádného uzavření Smlouvy a příprav analýz a reportů.

Místo a datum………………………………

Podpis…………………………………..

b) S=souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rámci kapitálové skupiny Bank Ochrony Środowiska S.A. (dále jen „Kapitálová skupina“) pro účely
propagace (marketingu) produktů a služeb Kapitálové skupiny a příprav analýz a reportů.

Místo a datum………………………………

Podpis……………………………………

c) souhlasím se zasláním obchodních a/nebo marketingových informací prostřednictvím elektronické komunikace společnosti Bossa nebo subjektů
spadajících do Kapitálové skupiny Bossa, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých informačních službách společnosti, (v platném znění).

Místo a datum………………………………

Podpis……………………………………

Tímto prohlašuji, že si jsem vědom(a) rizika spojeného s obchodováním s Finančními nástroji. Dále prohlašuji, že moje finanční situace je dobrá a stabilní a že
moje finanční zdroje mi umožňují plnit závazky vůči společnosti Bossa týkající se transakcí uzavřených na mimoburzovních trzích (OTC).
Prohlašuji, že proti mně není vedeno žádné vykonávací řízení a neznám žádné okolnosti, které by mohly v blízké budoucnosti překazit či zabránit plnění mých
závazků vůči společnosti Bossa. Zavazuji se, že jakmile se dozvím o situaci, která by mohla v budoucnu překazit či zabránit plnění mých závazků vůči
společnosti Bossa, budu společnost Bossa neprodleně o této skutečnosti informovat.
Toto prohlášení se vydává výhradně pro účely společnosti Bossa a může být zveřejněno pouze tehdy, pokud o poskytnutí informací zažádá instituce nebo
státní orgány, které k tomu mají ze zákona oprávnění, Klient nebo oprávněný zástupce Klienta.

Místo a datum ………………………………

Podpis………………………………………….

Pod hrozbou trestního stíhání za poskytnutí informací neodpovídajících skutečnému stavu tímto prohlašuji, že nejsem a nebyl(a) jsem: a) hlavou státu; b)
předsedou vlády; c) ministrem, náměstkem ministra či zastupujícím ministrem; d) členem parlamentu, e) soudcem nejvyššího soudu, ústavního soudu či
jiných soudních orgánů, proti jejichž rozsudku nelze podat odvolání, vyjma mimořádných případů; f) členem účetního dvora; g) členem bankovní rady
centrální banky; h) velvyslancem nebo chargé d’affaires; i) vysoce postaveným vojenským důstojníkem; j) členem představenstva nebo dozorčí rady státního
podniku; k) osobou jmenovanou do funkce uvedené v bodech a-j na mezinárodní úrovni či na úrovni Evropské unie; l) manželem/manželkou osob uvedených
v bodech a-k nebo osobou žijící s nimi ve společné domácnosti; m) rodičem či dítětem osob uvedených v bodech a-k nebo manželem/manželkou rodiče, dítěte
či osob s nimi žijících ve společné domácnosti; n) obchodním partnerem nebo skutečným vlastníkem stejné právnické osoby, svěřeneckého fondu nebo
jiného podnikatelského subjektu dle zahraničního práva, jako osoba uvedená v bodech a-k; o) obchodním partnerem nebo skutečným vlastníkem stejné
právnické osoby, svěřeneckého fondu nebo jiného podnikatelského subjektu dle zahraničního práva, o kterém je známo, že byl založen ve prospěch osoby
uvedené v bodech a-k; nebo (p) osobou, která s osobami uvedenými v bodech a-k navázala úzkou pracovní či ekonomickou spolupráci. Výše uvedené platí
pro osoby, které mají trvalý pobyt mimo území České republiky, nebo tyto významné veřejné funkce provádí mimo území České republiky.

Místo a datum ………………………………

Podpis………………………………………….
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V případě neposkytnutí následujících informací s vámi společnost Bossa nemůže uzavřít smlouvu o poskytování Makléřských služeb
Vyberte jednu odpověď a označte ji [X].
1. Uveďte hlavní zdroj svého příjmu a úspor:
[ ] akciový kapitál
[ ] aktiva subjektu
[ ] dědictví
[ ] dar
[ ] výhra v loterii
[ ] úvěr
[ ] jiný: .................................................................................................................................................
2. Uveďte účel plánovaných investic:
[ ] rozmnožení nashromážděných finančních prostředků společně s přijetím rizika poklesu hodnoty investice
[ ] jiný …………………………………...................................................................................................
3. Uveďte případného skutečného vlastníka**:
[ ] není jiný vlastník
[ ] osobní údaje (jméno a příjmení, číslo průkazu totožnosti, adresa, státní příslušnost)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že informace uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé.

Místo a datum ………………………………

Podpis………………………………………….

** Skutečný vlastník je: a) jedna nebo více fyzických osob, které vykonávají přímou či nepřímou kontrolu nad fyzickou osobu, jejímž jménem se uzavírají transakce nebo
provádějí aktivity, nebo které mají na tuto fyzickou osobu přímý či nepřímý vliv; nepřímá kontrola nebo vliv znamená kontrolu či vliv prostřednictvím jedné či více osob; b)
jedna či více fyzických osob, které samy nebo společně s jedním či více dalšími partnery vykonávají kontrolu nad alespoň 25 % majetku – v případě subjektů, kterým byla
svěřena správa majetku a rozdělení takových hodnot, vyjma subjektů vykonávajících činnosti, které zahrnují správu portfolií včetně jednoho či více finančních nástrojů;
nebo c) jedna či více fyzických osob, kterým je z jiných důvodů určen skutečný výnos ze zamýšlených transakcí či činností.
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