Nařízení č. 10/2017/CZ
generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika,
ze dne 1. října 2017, kterým se mění
Nařízení č. 7/2017/CZ o Zásadách promo
akce „VIP zóna“

Order No 10/2017/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační
složka Česká republika
dated 1st Octpober 2017 ammending
Order No 7/2017/CZ about adoption of
Regulations for “VIP zone” promo

Článek 1

§1

Já, jako generální ředitel společnosti Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, tímto nařizuji změnu článku 2, bod
1) Nařízení č.7/2017/CZ a to následovne:

Acting as a Managing Director of Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, I hereby resolve to amend §2 point
1 of Order No 7/2017/CZ as follows:

1) K účasti v promo akci se lze přihlásit
do 31. prosince 2017.

1) Participation in the Promotion can be
made until December 31, 2017.

§2

Článek 2

Nařízení vstupuje v platnost ke dni 1. října Order shall become effective as of 1st
October 2017.
2017.
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Zásady promo akce „VIP zóna“
§1
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

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

2.

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.

3.

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

4.

Pojmy používané v Zásadách mají níže uvedený význam:
1)

Zásady znamenají tyto zásady promo akce „VIP zóna“

2)

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

3)

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;

4)

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;

5)

VIP zóna označuje bezplatné poskytnutí přístupu do tzv.

„VIP zóny “na portále www.fxstreet.cz

zákazníkovi v případě, že splní podmínky stanovené Zásadami;
6)

Čistý kapitál označuje peněžní prostředky na zákazníkově účtu představující součet vkladů a výběrů
z investičního účtu zákazníka během promo akce.

5.

Zákazník svou účastí na promo akci dává souhlas s podmínkami a pravidly stanovenými těmito zásadami.

§2
ÚČASTNÍCI A PRAVIDLA PROMO AKCE
1.

K účasti v promo akci se lze přihlásit do 31. prosince 2017.

2.

Promo akce, se vztahuje výhradně na účty BossaFX Standard.

3.

Přístup do „VIP zóny“ získá v rámci této promo akce zákazník, který:
1)

do 31. prosince 2017 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;

2)

od 1. května 2017 do 31. prosince 2017 na uvedeném účtu realizuje minimálně 10 lotů (uzavřených
transakcí);

3)

do 31. prosince 2017 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.

4.

Hodnota realizovaných transakcí nezahrnuje nástroje Equity CFD a FPL20.

5.

Počet lotů se stanoví jako součet zavřených transakcí, které zákazník realizoval na investičním účtu
BossaFX Standard a na podúčtu Mikroloty.
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6.

Při výpočtu minimálního počtu lotů 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.

7.

Zákazníci, kteří splní podmínky pro přístup do „VIP zóny“, ve smyslu odst. 3 Zásad, získají přístup do „VIP
zóny " na 3 měsíce.

8.

S výjimkou bodu 10, bude „VIP zóna“, v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí přístupu do „VIP
zóny“, zpřístupněna Zákazníkovi do 10 pracovních dnů od obdržení emailu, který stanoví potvrzení podle
bodu 3. číslo 3), nebo na Zákazníkovu žádost (maximálně do konce roku 2017).

9.

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.

10. 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.
11. Z účasti v této promo akci jsou vyloučeni:
1)

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;

2)

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

3)

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
1.

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

2.

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.

3.

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

4.

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

Zásady vstupují v platnost ke dni 1. května 2017.
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