Nařízení č. 7/2016/CZ
generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika,
ze dne 1. června 2016
o přijetí Zásad promo akce „VIP zóna“
a přijetí Pravidel nabídky „Bonus 10%”

Order No 7/2016/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
složka Česká republika
dated 1st June 2016 on adoption of
Regulations for “VIP zone” promo and
Regulations for „Bonus 10%” offer

Článek 1

§1

Já, jako generální ředitel společnosti Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, tímto nařizuji, aby následující
externí dokument společnosti Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska
Spółka
Akcyjna,
organizační
složka
Česká
republika, měl závazný charakter:

Acting as a Managing Director of Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, I hereby resolve to adopt the
following external documentation as binding
at
Dom
Maklerski
Banku
Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
složka Česká republika:

1) Zásady promo akce „VIP zóna“.
2) Pravidla nabídky „Bonus 10%”;

1) Regulations for “VIP zone” promo.
2) Regulations for „Bonus 10%” offer;

Článek 2

§2

Nařízení vstupuje v platnost ke dni 1. června Order shall become effective as of 1st June
2016.
2016.
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Pravidla nabídky „Bonus 10%”
§1
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Obsah těchto Pravidel stanoví podmínky a principy fungovaní Nabídky „Bonus 10%”.

2.

Organizátorem Nabídky je Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A., organizační složka Česká
republika, se sídlem na adrese Václavské náměstí 17, 110 00 Praha.

3.

Tato Nabídka nemůže být chápána jako spotřebitelská soutěž podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a
jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.

4.

Hovoří-li se v tomto Řádu o:
1)

Pravidla – rozumí se tím tato Pravidla Nabídky „Bonus 10%”;

2)

Bossa – rozumí se tím Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A., organizační složka Česká
republika, se sídlem na adrese Václavské náměstí 17, 110 00 Praha;

3)

Klient – rozumí se tím fyzická osoba, která uzavřela se společností Bossa Smlouvu o poskytování
služeb spočívající v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů, vedení výkazů těchto smluv a
peněžních účtů;

4)

Investiční účet – rozumí se tím účet otevřený na základě Smlouvy o poskytování služeb spočívající v
provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů, vedení výkazů těchto smluv a peněžních účtů se
společností Bossa;

5)

Nabídka – rozumí se tím tato Nabídka „Bonus 10%” realizovaná dle podmínek a pravidel stanovených v
těchto Pravidlech;

6)

Bonus – rozumí se tím jednorázová odměna pro Klienta v hodnotě 10% Základu bonusu udělovaná
společností Bossa za splnění požadovaných podmínek, ve smyslu počtu transakcí realizovaných
Klientem na Investičním účtu v období a za podmínek stanovených těmito Pravidly Nabídky;

7)

Základ Bonusu – počítá se jako čistá hodnota vkladů a výběrů realizovaných na Investičním účtu
Klienta v období platnosti této Nabídky, přičemž Základ Bonusu nemůže být větší než první vklad
uskutečněný Klientem v období platnosti této Nabídky.

5.

Účastí v této Nabídce Klient souhlasí s podmínkami a principy těchto Pravidel.

§2
ÚČASTNÍCI A PRINCIPY NABÍDKY
1.

Nabídka je platná od 1. června 2016 do 31. července 2016 a týká se výhradně účtů BossaFX Standard.

2.

Bonus v rámci této Nabídky obdrží Klient, který:
1)

do 31. července 2016 uzavřel se společností Bossa Smlouvu o poskytování služeb spočívající v
provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů, vedení výkazů těchto smluv a peněžních účtů
– účet BossaFX Standard;

2)

od 1. června 2016 do 31. července 2016 Klient vloží peněžní vklad na Investiční účet;

3)

do dne 31. srpna 2016 zrealizuje na tomto účtu minimální požadovaný počet lotů (uzavřené
transakce) odpovídající výši vloženého vkladu, podle tabulky v odst. 3;

4)

zašle žádost na emailovou adresu: sales@bossa.cz do 31. srpna 2016, ve které potvrdí, že splnil
podmínky pro přiznání Bonusu a přijímá podmínky a principy těchto Pravidel.

3.

S výjimkou odst. 4 – 6 je minimální hodnota požadovaného počtu lotů potřebná pro splnění podmínek
Nabídky:
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Velikost prvního vkladu

Maximální hodnota Bonusu

Minimální požadovaný počet lotů

5 000 – 10 000 CZK

10% Základu Bonusu,
max. 1 000 CZK

9

10 001 – 20 000 CZK

10% Základu Bonusu,
max. 2000 CZK

18

20 001 – 50 000 CZK

10% Základu Bonusu,
max. 5 000 CZK

45

50 001 – 100 000 CZK

10% Základu Bonusu,
max. 10 000 CZK

75

100 001 – 200 000 CZK

10% Základu Bonusu,
max. 20 000 CZK

150

>200 001 CZK

20 000 CZK

150

4.

Do hodnoty objemu transakcí se nezahrnují instrumenty Equity CFD a FPL20.

5.

Počet lotů je počítaný jako součet uzavřených transakcí realizovaných Klientem jak na Investičním účtu
Standard, tak i na podúčtu Mikroloty. Převody mezi Investičním účtem a podúčtem Mikroloty nebudou
počítané do výpočtu Základu Bonusu.

6.

Pro stanovení minimálního obratu nebudou započítané transakce realizované Klientem, které byly součástí
jiných promočních nabídek společnosti Bossa, specifikovaných dalšími vnitřními dokumenty společnosti
Bossa, obzvláště krátkodobé snížení transakčních spreadů nebo provizí či dalších věcných cen.

7.

Swapové body a korekce na Investičním účtu nebudou branné na zřetel při výpočtu Základu Bonusu.

8.

Klientům, kteří splní podmínky pro obdržení Bonusu, dle odst. 2 těchto Pravidel, bude tento Bonus podle
hodnot stanovených v odst. 3.

9.

Maximální možná velikost přiznaného Bonusu je 20 000 CZK.

10. Bonus bude vyplacený do 14 dnů, od pozitivního vyhodnocení žádosti o přiznání Bonusu na Investiční účet
Klienta.
11. Bonus nenáleží:
1)

zaměstnancům nebo bývalým zaměstnancům Organizátora, ani nejbližším rodinným příslušníkům těchto
osob; členům statutárních orgánů společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A., ani
jejich nejbližším rodinným příslušníkům;

2)

osobám, které uzavřeli se společností Bossa Smlouvu Vázaného zástupce / Market Partnera;

3)

osobám, které uzavřeli se společností Bossa Smlouvu na základě činností marketingovo-informačních
Vázaných zástupců / Market Partnerů, o kterých se hovoří v bodě 2).

§3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Bossa může pozastavit tuto Nabídku v případě vzniku událostí, které společnost Bossa nemůže ovlivnit.

2.

Reklamace spojené s touto Nabídkou mohou být zasílané emailem na adresu support@bossa.cz.
Reklamace musí být nahlášené do 14 dní od data vzniku situace, které se reklamace týká. Organizátor je
povinen Reklamaci vyřešit do 14 dnů od jejího doručení a předat vyrozumění o výsledku reklamace Klientovi
do 14 dnů. Reklamace nesplňující výše uvedené podmínky, nebudou brané na zřetel.

3.

Bossa si vyhrazuje možnost zavedení změn v těchto Pravidlech, o kterých bude bez prodlení informovat
Klienty na internetové stránce www.bossa.cz.

4.

Tyto Pravidla jsou dostupná na internetové stránce www.bossa.cz.

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1. června 2016.
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Zásady promo akce „VIP zóna“
§1
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
6.

Tyto zásady obsahují podmínky a pravidla promo akce, jež spočívá v poskytnutí přístupu do „VIP zóny“.

7.

Promo akci organizuje Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., organizační složka Česká republika,
se sídlem: Václavské náměstí 17, 110 00 Praha, Česká republika, ve spolupráci s portálem www.fxstreet.cz.

8.

Promo akce, není spotřebitelskou soutěží ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů.

9.

Pojmy používané v Zásadách mají níže uvedený význam:
8)

Zásady znamenají tyto zásady promo akce „VIP zóna“

9)

Bossa označuje Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A., organizační složka Česká republika,
se sídlem: Václavské náměstí 17, 110 00 Praha, Česká republika.

10) Zákazník označuje fyzickou osobu, jež se společností Bossa uzavřela Smlouvu o poskytování služeb v
rámci provádění příkazů k nákupu či prodeji kontraktů na vyrovnání rozdílů (CFD), vedení evidence
těchto smluv a peněžních účtů;
11) Investiční účet označuje účet otevřený na základě Smlouvy o poskytování služeb v rámci provádění
příkazů k nákupu či prodeji kontraktů na vyrovnání rozdílů (CFD), vedení evidence těchto smluv a
peněžních účtů, uzavřené se společností Bossa;
12) VIP zóna označuje bezplatné poskytnutí přístupu do tzv.

„VIP zóny “na portále www.fxstreet.cz

zákazníkovi v případě, že splní podmínky stanovené Zásadami;
13) Čistý kapitál označuje peněžní prostředky na zákazníkově účtu představující součet vkladů a výběrů
z investičního účtu zákazníka během promo akce.
10. Zákazník svou účastí na promo akci dává souhlas s podmínkami a pravidly stanovenými těmito zásadami.

§2
ÚČASTNÍCI A PRAVIDLA PROMO AKCE
12. K účasti v promo akci se lze přihlásit do 31. července 2016.
13. Promo akce, se vztahuje výhradně na účty BossaFX Standard.
14. Přístup do „VIP zóny“ získá v rámci této promo akce zákazník, který:
5)

do 31. července 2016 uzavře se společností Bossa Smlouvu o poskytování služeb v rámci
provádění příkazů k nákupu či prodeji kontraktů na vyrovnání rozdílů (CFD), vedení evidence těchto
smluv a peněžních účtů – účet BossaFX Standard;

6)

do 31. července 2016 vloží čistý kapitál ve výši nejméně 10 000 Kč;

7)

do 30 dní od data podání žádosti o poskytnutí přístupu do „VIP zóny “na uvedeném účtu realizuje
minimální počet lotů (uzavřených transakci), dle tabulky uvedené v odst. 4;

8)

do 31. srpna 2016 zašle potvrzení na e-mailovou adresu: sales@bossa.cz, ve kterém potvrdí
splnění podmínek pro poskytnutí přístupu do „VIP zóny“, a prohlásí, že souhlasí s podmínkami a
pravidly těchto zásad.

15. S výhradou odst. 5-7 činí minimální hodnota požadovaného počtu lotů, nezbytná pro poskytnutí přístupu do
„VIP zóny", na příslušné období:
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Doba poskytnutí přístupu do VIP
zóny

Minimální požadovaný počet lotů 30 dní od
podání žádosti

1 měsíc

10

3 měsíce

30

6 měsíců

50

1 rok

90

16. Hodnota realizovaných transakcí nezahrnuje nástroje Equity CFD a FPL20.
17. Počet lotů se stanoví jako součet zavřených transakcí, které zákazník realizoval na investičním účtu
BossaFX Standard a na podúčtu Mikroloty.
18. Při stanovení minimálních obratů nebudou započítány transakce, které zákazník realizoval v rámci jiných
promo nabídek společnosti Bossa, popsaných v samostatných interních dokumentech společnosti Bossa,
zejména krátkodobého snížení transakčních spreadů anebo provizí či jiných věcných odměn.
19. Zákazníci, kteří splní podmínky pro využívání „VIP zóny“, ve smyslu odst. 2 Zásad, získají přístup do „VIP
zóny “na dobu uvedenou v odst. 4., s výjimkou bodu 11.
20. „ 10 S vyjímkou boduVIP zóna “bude zpřístupněna Zákazníkovi do 5 pracovních dnů od obdržení emailu,
který stanoví potvrzení podle bodu 3. číslo 4) tohoto paragrafu v případě kladného vyřízení žádosti o
poskytnutí přístupu do „VIP zóny“.
21. Po splnění všech podmínek daných pravidly nabídky „VIP zóny“ Klient obdrží od Bossa instrukce, jakým
způsobem mu bude zpřístupněna„ VIP zóna “na stránkách www.fxstreet.cz hlavně Bossa pošle link, v rámci
kterého Zákazník vyplní registrační formulář a heslo, které zadá do registračního formuláře.
22. V případě, že klient rozváže se společností Bossa Smlouvu o poskytování služeb v rámci provádění příkazů
k nákupu či prodeji kontraktů na vyrovnání rozdílů (CFD), vedení evidence těchto smluv a peněžních účtů;
v období, kdy má přístup do „VIP zóny“, bude mu do deseti pracovních dnů tento přístup zablokován.
23. Z účasti v této promo akci jsou vyloučeni:
4)

zaměstnanci a bývalí zaměstnanci organizátora, jakož i jejich nejbližší rodinní příslušníci; členové
statutárních orgánů společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A., jakož i jejich nejbližší
rodinní příslušníci;

5)

osoby, jež se společností Bossa uzavřely Smlouvu Vázaného zprostředkovatele / Market partnera;

6)

osoby, jež se společností Bossa uzavřely Smlouvu na základě marketingové a informační činnosti
Vázaných zprostředkovatelů / Market partnerů, o nichž se hovoří v bodě 2).

§3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.

Nastanou-li okolnosti, za něž Bossa nenese odpovědnost, je Bossa oprávněna tuto promo akci ukončit
předčasně.

6.

Reklamace spojené s touto nabídkou lze zasílat e-mailem na adresu support@bossa.cz. Reklamace je třeba
podat do 14 dnů od data, kdy nastane reklamovaná skutečnost. Organizátor reklamaci projedná do 14 dnů
od data jejího doručení a poté do 14 dnů předá zákazníkovi rozhodnutí, ve kterém ho bude informovat o
výsledku reklamace. K reklamacím nesplňujícím výše uvedené podmínky se nepřihlíží.

7.

Bossa si vyhrazuje právo provádět změny v těchto zásadách, o čemž bude zákazníky neprodleně informovat
na internetové stránce www.bossa.cz.

8.

Tyto zásady jsou k dispozici na internetové stránce www.bossa.cz.

Zásady vstupují v platnost ke dni 1. června 2016.
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