Nařízení č. 6/2018/CZ
generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika,
ze dne 6. února 2018
o změně smluvní dokumentace

Order No 6/2018/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
složka Česká republika
dated 6th February 2018
amending contractual documentation

Článek 1

§1

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

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

1) Identifikace klienta – fyzická osoba;
2) Identifikace klienta – právnická osoba.
3) Informace o střetu zájmů
Článek 2

1) Client’s Identification Form – physical
person;
2) Client’s Identification Form – legal
person.
3) Information about Conflict of Interest
§2

Smluvní dokumentace uvedená v článku 1 Contractual documentation referred to in § 1
tohoto Nařízení tvoří zároveň přílohu tohoto of this Order constitute accordingly an
Nařízení.
appendices to this Order.

Článek 3

§3

Nařízení vstupuje v platnost ke dni 6. února Order shall become effective as of 6th
2018.
February 2018.

_________________________
Remigiusz Górski
Generální ředitel pro Českou republiku

_________________________
Remigiusz Górski
Managing Director in the Czech Republic

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

USD

EUR

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 bankovní účet č.
vedený u banky
sídlem
(adresa pobočky banky, u které je účet veden)
je mým osobním účtem vedeným na moje jméno a v případě, že smlouvu se společností Bossa podepisuji korespondenčně, zavazuji s e, že první platbu na
Peněžní účet vedený u společnosti Bossa provedu z tohoto bankovního účtu.

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.

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 zpracováním mých osobních údajů pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Místo a datum

Podpis

d) 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 jsem se seznámil s oznámením o "střetu zájmů" a že jsem byl informován o Střetu zájmů mezi mnou a společností Bossa, který vyplývá ze
skutečnosti, že Bossa jedná jako protistrana transakce, které provedu na Investičních nástrojích a v případě uzavření transakcí za použití standardizovaných
obchodních systémů, které mi společnost Bossa poskytla pro automatizované obchodování.
Současně s výše uvedenými skutečnostmi prohlašuji, že jsem ochoten uzavřít Smlouvu o poskytování služeb na nákup nebo prodej kurzových rozdílů (CFD),
vést záznamy o těchto smlouvách a hotovostních účtech ve společnosti Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika.

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 povinnosti vůči společnosti Bossa týkající se transakcí uzavřených na mimoburzovních trzích (OTC).
Prohlašuji, že proti mně není vedeno žádné vykonávací či exekuční řízení a neznám žádné okolnosti, které by mohly v blízké budoucnosti překazit či zabránit
plnění mých povinností vůči společnosti Bossa. Zavazuji se, že jakmile se dozvím o situaci, která by mohla v budoucnu překazit či zabránit plnění mých
povinností 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

S vědomím případné trestní odpovědnosti pro případ uvedení nepravdivých a/nebo neúplných a/nebo nesprávných údajů a informací tímto prohlašuji, že
nejsem politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, kdy politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí:
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády,
vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí
představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na
výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím
právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která
obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je:
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako
osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a),
nebo

3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, které byly vytvořeny ve
prospěch osoby uvedené v písmenu a).

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 majitele účtu, pokud je*:
[ ] není jiný vlastník
[ ] osobní údaje (jméno a příjmení, číslo průkazu totožnosti, adresa, státní příslušnost)

Prohlašuji, že jsem si vědom případné odpovědnosti, včetně trestní, kdy činím prohlášení, že informace uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé.
Místo a datum

Podpis

* Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve
svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění shora uvedených podmínek je skutečným majitelem
a) u obchodní korporace fyzická osoba,
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu
větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný
majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,
b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího
postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,
1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena s tatutárního orgánu, není-li skutečný
majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické o soby,
která je v postavení
1. zakladatele,
2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

IDENTIFIKACE KLIENTA
Název právnické osoby:
Sídlo právnické osoby:

Korespondenční adresa právnické
osoby:
Identifikační číslo právnické osoby (IČ):
Jméno a příjmení osoby oprávněné
zastupovat právnickou osobu:
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:

Jméno a příjmení osoby oprávněné
zastupovat právnickou osobu:
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 společnosti veden:

CZK

USD

EUR

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 bankovní účet č.
vedený u banky
sídlem
(adresa pobočky banky, u které je účet veden)
je účtem vlastněným touto právnickou osobou a v případě, že smlouva se společností Bossa bude podepsána korespondenčně, první platba na Peněžní účet
vedený u společnosti Bossa bude provedena z tohoto bankovního účtu.

Místo a datum………………………………

Podpis………………………………………….

Tímto prohlašuji, že souhlasím s tím, aby mi společnost Bossa zasílala jakékoli informace včetně dokumentů a jejich dodatků týkajících se Makléřsk ých
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) 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 zpracováním mých osobních údajů pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Místo a datum

Podpis

d) 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 jsem se seznámil s oznámením o "střetu zájmů" a že jsem byl informován o Střetu zájmů mezi mnou a společností Bossa, který vyplývá ze
skutečnosti, že Bossa jedná jako protistrana transakce, které provedu na Investičních nástrojích a v případě uzavření transakcí za použití standardizovaných
obchodních systémů, které mi společnost Bossa poskytla pro automatizované obchodování.
Současně s výše uvedenými skutečnostmi prohlašuji, že jsem ochoten uzavřít Smlouvu o poskytování služeb na nákup nebo prodej kurzových rozdílů (CFD),
vést záznamy o těchto smlouvách a hotovostních účtech ve společnosti Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika.

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 povinnosti vůči společnosti Bossa týkající se transakcí uzavřených na mimoburzovních trzích (OTC).
Prohlašuji, že proti mně není vedeno žádné vykonávací či exekuční řízení a neznám žádné okolnosti, které by mohly v blízké budoucnosti překazit či zabránit
plnění mých povinností vůči společnosti Bossa. Zavazuji se, že jakmile se dozvím o situaci, která by mohla v budoucnu překazit či zabránit plnění mých
povinností 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………………………………………….

S vědomím případné trestní odpovědnosti pro případ uvedení nepravdivých a/nebo neúplných a/nebo nesprávných údajů a informací tímto prohlašuji, že
nejsem politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, kdy politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí:
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava s tátu, předseda vlády,
vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí
představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na
výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím
právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která
obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je:
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako
osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a),
nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, které byly vytvořeny ve
prospěch osoby uvedené v písmenu a).

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:
[ ] vlastní akciový kapitál
[ ] vlastní 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 majitele*:
[ ] není jiný vlastník
[ ] osobní údaje (jméno a příjmení, číslo průkazu totožnosti, adresa, státní příslušnost)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že jsem si vědom případné odpovědnosti, včetně trestní odpovědnosti, kdy činím prohlášení, že informace uvedené v tomto dotazníku jsou
pravdivé.

Místo a datum ………………………………

Podpis………………………………………….

* Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující v liv v právnické osobě, ve

svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění shora uvedených podmínek je skutečným majitelem
a) u obchodní korporace fyzická osoba,
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu
větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena s tatutárního orgánu, není-li skutečný
majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,
b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího
postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,
1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena s tatutárního orgánu, není-li skutečný
majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba ne bo skutečný majitel právnické osoby,
která je v postavení
1. zakladatele,
2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právn í osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Informace o střetu zájmů
Společnost Bossa tímto informuje, že v souvislosti se zákazníkem, který uzavírá transakci na Investičním nástroji*, dochází
ke střetu zájmů mezi společností Bossa a Zákazníkem. Tento střet zájmů je způsoben tím, že společnost Bossa je protistranou
transakcí, a proto může získat výhody nebo se vyhnout ztrátám v důsledku ztráty nebo neziskovosti Zákazníka.
Kromě toho dochází ke střetu zájmů i v případě uzavírání transakcí s využitím hotových standardizovaných obchodních
mechanismů pro automatizované obchodování poskytnutých Zákazníkovi společností Bossa. Tento střet zájmů je způsoben
skutečností, že v určitých tržních situacích nebo v situacích chybného nebo nesprávného fungování standardizovaného
automatizovaného mechanismu obchodování může tento systém konat proti vůli Zákazníka, což může mít za následek to, že
společnost Bossa může získat výhody nebo se vyhnout ztrátám v důsledku ztráty nebo neziskovosti Zákazníka.
Bossa informuje, že zavedla organizační a administrativní řešení pro řízení těchto střetů zájmů, zejména:
a)

Organizační struktura a Vnitřní předpisy společnosti Bossa zajišťují, že nedochází k porušení zájmů Zákazníků;

b)

Společnost Bossa zavedla rozdělení povinností mezi zaměstnance Bossa odpovědnými za provedení příkazů a dalšími
zaměstnanci společnosti Bossa a souvisejícím fyzickým oddělením místností, ve kterých je prováděn specifický typ investiční
činnosti Bossa;

c)

Společnost Bossa zakázala zaměstnancům přijímat jakékoliv peněžité a nepeněžní výhody od jakékoli třetí strany s výjimkou
menších zdvořilostí, které nebudou porušovat zásadu konání v nejlepším zájmu Zákazníka;

d)

Bossa vede aktualizovaný registr Investičních aktivit společnosti Bossa, které způsobují nebo mohou vyvolat střet zájmů;

e)

Oprávnění zaměstnanci společnosti Bossa provádí pravidelné kontroly činnosti Bossa, aby zjistili, zda neexistuje nad rámec
stávajícího střetu zájmů žádné porušení zájmů Zákazníka. Vykonané kontroly mají rovněž za cíl identifikovat potenciální střety
zájmů, které nejsou uvedeny výše. Výsledky provedených inspekcí jsou předkládány Představenstvu, které může v případě
potřeby podniknout příslušná opatření zaměřená na posílení ochrany zájmů Zákazníků;

f)

Bossa přijetím Vnitřních předpisů a zavedením pravidelných školení zaměstnanců týkajících se identifikace a prevence střetu
zájmů podporuje činnosti zaměstnanců společnosti Bossa, jejichž cílem je chránit nejlépe zřetelný zájem Zákazníka.

Bossa informuje, že navzdory výče uvedeným řádným opatřením mohou být tato řešení nedostatečná, k tomu, aby zajistily s
rozumnou jistotou, že nedojde k ohrožení zájmů Zákazníka, protože Bossa je protistranou transakce a poskytuje zákazníkovi
standardizované transakční mechanismy. Současně Bossa prohlašuje, že v dobré víře, s přihlédnutím k nejvyšším standardům
profesionality, vykoná náležitou péči, takže střet zájmů mezi stranami nemá vliv na realizaci pokynu Zákazníka.

* Jedná se o Investiční nástroje definované v Pravidlech pro poskytování služeb pro provádění příkazů k nákupu nebo prodeji kurzových rozdílů (CFD), vedení záznamů o těchto
smlouvách a hotovostních účtech od Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká Republika.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ
Tímto prohlašuji, že jsem si přečetl a porozumněl oznámení o "střetu zájmů" a že jsem byl informován o střeru zájmů mezi
mnou a společností Bossa, který vyplývá ze skutečnosti, že Bossa jedná jako protistrana uzavíraných transakcí na Investičních
nástrojích a v případě uzavření transakcí za použití standardizovaných obchodních mechanismů, které mi poskytla společnost
Bossa pro účely automatizovaného obchodování.
Zároveň s výše uvedenými skutečnostmi prohlašuji, že jsem ochoten uzavřít Smlouvu o poskytování služeb pro provádění
příkazů k nákupu nebo prodeji kurzových rozdílů (CFD), vedení záznamů o těchto smlouvách a hotovostních účtech od Dom
Maklerski Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká Republika.

