Číslo účtu Klienta: _______________________
Identifikační číslo Klienta (Login): _____________________
Smlouva o poskytování služeb spočívající v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů, vedení výkazů
těchto smluv a peněžních účtů se společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika
uzavřená v Praze dne____________________
dále jen “Smlouva”
mezi:
Jméno a příjmení:
Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Adresa trvalého bydliště:

Status Zákazníka

Neprofesionální Zákazník
dále jen “Zákazník”

a
Dom
Maklerski
Banku
Ochrony
Środowiska
Spółka
Akcyjna
se sídlem Marszałkowska 78/80 / 00-517 Warszawa, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním
soudem pro město Warszawa, oddíl XII státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000048901, se
splaceným základním kapitálem 23.640.000 PLN, DIČ 526-10-26-828
Jednající na území České republiky prostřednictvím Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Praha, Václavské náměstí 834/17, 110
00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČ 242
25 941, oddíl A, vložka 74923 a DIČ CZ683048532 (dále jen společnost „Bossa“), zastoupená oprávněným
zástupcem.
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1.

2.

3.
4.

5.

1.

Článek 1
Společnost Bossa bude Zákazníkovi poskytovat služby
v souvislosti s prováděním pokynů týkajících se nákupu
či prodeje investičních nástrojů v souladu s podmínkami
uvedenými v této Smlouvě a v Pravidlech poskytování
služeb spočívajících v provádění pokynů k nákupu či
prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv
a peněžních účtů
Bossa poskytuje svoje služby na základě této smlouvy
ve formátu „Market Maker“ což znamená, že Bossa je
vždy druhou stranou transakcí uzavírané Zákazníkem.
Transakce uzavírané Zákazníkem nemusí být přes
společnost Bossa jištěny.
Společnost Bossa zajistí Zákazníkovi
přístup do Transakčního systému.
Společnost Bossa bude Zákazníkovi poskytovat služby
v souvislosti s prováděním pokynů týkajících se nákupu
či prodeje investičních nástrojů v souladu s podmínkami
uvedenými v této Smlouvě a v Pravidlech poskytování
služeb spočívajících v provádění pokynů k nákupu či
prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv
a peněžních účtů
Pojmy a slovní obraty uvedené v této Smlouvě s
velkým počátečním písmenem mají význam vysvětlený
v Pravidlech.

3.

4.

6.

7.

8.

Článek 2
Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením této
Smlouvy seznámil s následujícími dokumenty, že jim
rozumí a souhlasí s nimi:

a)

2.

5.

9.

Pravidla poskytování služeb spočívající v provádění
pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení
výkazů takových smluv a peněžních účtů společností
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna, organizační složka Česká republika, (dále
jen “Pravidla”)

b)

Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy
(OTC).

c)

Politika provádění pokynů na mimoburzovním trhu
(OTC)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Prohlášení o seznámení se s investičními riziky

1.

2.

Specifikace finančních nástrojů
Tabulka Marží
Přehled obchodovacích dnů

3.

Tabulka rollování pozic
Tabulka swapových bodů
Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů

Zákazník prohlašuje, že obdržel a seznámil se s výše
uvedenými dokumenty, jakož i s Demoverzí
Transakčního systému, které jsou k dispozici na
Webových stránkách.
Zákazník prohlašuje, že si je vědom existence
Uživatelského manuálu a dokumentů, které jsou
popsány v bodě 1 písmeno c) až j) a že tyto dokumenty
jsou průběžně aktualizovány a na stránce Bossa se
nachází vždy aktuální verze těchto dokumentů.
V souvislosti s výše uvedeným Zákazník prohlašuje, že
se s nimi vždy seznámí a bude je dodržovat.
Zákazník dále prohlašuje, že před uzavřením této
Smlouvy podepsal a společnosti Bossa předložil
následující dokumenty, které tvoří přílohy této Smlouvy:
1) Identifikace klienta

4.
5.

2) Investiční dotazník
3) Prohlášení o finanční situaci Zákazníka
4) Prohlášení FATCA/GATCA
5) Souhlas se zrpacováním osobních údajů
Zákazník tímto prohlašuje, že si je vědom případných
Střetů zájmů mezi společností Bossa a Zákazníkem
uvedených v Pravidlech a vyjadřuje svoji vůli se
společností Bossa tuto Smlouvu uzavřít.
Navzdory Střetu zájmů mezi Zákazníkem a společností
Bossa podniká společnost Bossa kroky, jejichž cílem je
eliminovat potenciální negativní dopad na Zákazníka,
který může mít stávající Střet zájmů. Pravidla pro řízení
střetů zájmů v Bossa jsou popsána v dokumentu
Pravidla.
Zákazník potvrzuje, že rozumí a souhlasí s tím, že
Transakce budou realizovány mimo regulovaný trh a
mnohostranný systém obchodování OTF.
Zákazník prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy
realizoval transakce prostřednictvím demo verze
Transakčního systému a zná a rozumí, jak funguje
Transakční systém. Zákazník si je vědom, že realizace
transakcí prostřednictvím demo verze Transakčního
systému není možné srovnávat s realizací Transakcí
prostřednictvím reálného Transakčního systému, v
rámci kterého existuje vysoké riziko velkých finančních
ztrát a také hrají roli jiné psychologické a motivační
faktory.
Společnost Bossa může podmínit provedení realizace
na základě této Smlouvy, podmíněné předchozím
prokázáním, že Zákazníka použil demo verzi
Transakčního systému, na kterém provedl počet
Transakcí
specifikovaných
v Nařízení
Ředitele
Společnosti Bossa.
Článek 3
Podpisem
této
Smlouvy
Zákazník
opravňuje
společnost Bossa k provádění Pokynů týkajících se
nákupu a prodeje Investičních nástrojů, ke zrušení či
pozměnění těchto Pokynů na základě pokynu
vydaného Zákazníkem v písemné podobě, telefonicky
nebo prostřednictvím Transakčního systému.
Podpisem této Smlouvy Zákazník rovněž zmocňuje
společnost Bossa k provádění určitých skutečných i
právních kroků na základě pokynu Zákazníka
předloženého osobně, telefonicky nebo prostřednictvím
Transakčního systému, kterou společnost Bossa
zpřístupnila.
Podpisem této Smlouvy Zákazník
zmocňuje
společnost Bossa k provádění úkonů uvedených v
bodech 13.11, 13.19 a 19.8 Pravidel a k provádění
jakýchkoli dalších nezbytných úkonů na Peněžních
účtech Zákazníka vedených u společnosti Bossa, které
budou nezbytné k plnému či částečnému splnění
povinností Zákazníka vůči společnosti Bossa v
důsledku obchodování s Investičními nástroji ze strany
Zákazníka.
Společnost Bossa může udělit další oprávnění svým
zaměstnancům v rozsahu popsaném v bodech 1,2 a 3.
Zmocnění uvedená v bodech 1, 2 a 3 udělená před
případným zánikem či omezením oprávnění k jednání
Zákazníka zůstávají v platnosti a účinnosti.
Článek 4

1.

2

Klient prohlašuje, že plně rozumí, že smlouvy o
rozdílech (CFD) a Equity CFD používající pákový
mechanismus, který patří k finančním nástrojům s velmi
vysokým rizikem vzniku finančních ztrát až do výše

částky vložené na peněžním účtu klienta. Zákazník
prohlašuje, že si je vědom, že společnost Bossa
nezaručuje, že v důsledku příkazů zadaných Klientem a
transakcí provedených Klientem bude Klient ziskový
nebo nebude mít žádné ztráty. Současně zákazník
prohlašuje, že jeho finanční situace je stabilní a
uzavření této smlouvy nebude mít za následek zhoršení
jeho finanční situace.

2.

Zákazník prohlašuje, že byl informován o možnosti
výskytu chybné kotace. Podrobné informace ohledně
chybné kotace jsou obsaženy v Pravidlech.

3.

Zákazník prohlašuje, že byl informován společností
Bossa, že je povinen udržovat finanční prostředky na
Peněžním účtu v takové výši, aby saldo Provozního
Výkazu Zákazníka nekleslo pod úroveň požadované
Marže, stanovené podle Tabulky Marží a že byl
upozorněn, že bez dostatečné výše volných peněžních
prostředků v Provozním Výkazu Zákazníka v případě
otevření pozice může způsobit, že běžné saldo
Provozního Výkazu Zákazníka se může dostat níže
než požadovaná výše Marže. Zejména v případech
naléhavého vynuceného uzavření pozice v souladu
s ustanovením Pravidel.

4.

Zákazník prohlašuje, že byl informován společností
Bossa, že volné peněžní prostředky zbývající na
Peněžním účtu Zákazníka, které nepodléhají blokaci ve
výši Marže, v případě ztráty na otevřených pozicích
mohou být použity k vypořádání vzniklé ztráty na
otevřených pozicích Zákazníka bez nutnosti získat
souhlas Zákazníka.

6.

Zákazník prohlašuje, že akceptuje právo společnosti
Bossa k uzavírání nejztrátovějších otevřených pozic
Zákazníka v případě, kdy poměr aktuálního salda
Provozního
Výkazu
Zákazník
vůči
klesne
pod požadovanou Marži dosáhne úrovně Stop Out

7.

2.

Zákazník prohlašuje, že základem pro zadání
jakéhokoliv Pokynu a realizace všech druhů transakcí
bude jeho vlastní výlučné investiční rozhodnutí.
Zákazník výslovně prohlašuje, že si je plně vědom
možnosti vzniku finančních ztrát uvedených v bodě 1
tohoto článku.

Za
poskytování
služeb
v oblasti
obchodování
s investičními nástroji účtuje společnost Bossa poplatky
a provize ve výši uvedené v tabulce poplatků a provizí –
OTC trzích.
Bossa informuje, že v souvislosti s uzavřenými
transakcemi Zákazníka navíc společnosti Bossa uhradí
následující náklady:
- Transakční spread, který je zcela výnosem
společnosti Bossa.

3.

5.

Bossa informuje Zákazníka, že v rámci poskytování
investičních služeb pro Zákazníka, je Bossa oprávněna
spolupracovat s třetími stranami, za účelem zlepšení
kvality a efektivity poskytování investičních služeb.
V takových případech Bossa bude informovat o této
skutečnosti Zákazníka prostřednictvím Transakčního
systému, zejména o rozsahu takto poskytovaných
služeb. Výše uvedená činnosti prostřednictvím třetích
stran nemají vliv na výši eventuálních nákladů poplatků
a provizí, které Bossa účtuje vůči Zákazníkovi. Na
žádost Zákazníka je Bossa povinna poskytnout
podrobné informace o podmínkách spolupráce s třetími
stranami při poskytování investičních služeb.

1.

Výplaty peněžních prostředků z Peněžního účtu
Zákazníka jsou realizovány dle příslušných ustanovení
Pravidel.

2.

Zákazník se zavazuje, že pokyny k převodu peněžních
prostředků bude podávat výhradně na bankovní účet
uvedený v Transakčním systému.

3.

Zákazník může zmocnit společnost Bossa k převodu
peněžních prostředků z Peněžního účtu Zákazníka na
jiný účet Zákazníka, než uvedený v Transakčním
systému na základě pokynu podaného Zákazníkem
osobně, telefonicky nebo prostřednictvím Transakčního
systému v souladu s podmínkami
uvedenými v
Pravidlech
Článek 7
Společnost Bossa nenese odpovědnost za ztráty, které
Zákazníkovi vzniknou z důvodů, za které společnost
Bossa nenese odpovědnost.

1.

Článek 5

1.

Strany potvrzují, že podmínky úročení peněžních
prostředků Zákazníka vedených na Peněžním účtu jsou
stanoveny v Pravidlech.

Článek 6

Bossa bude prostřednictvím Transakčního systému
upozorňovat Zákazníka o dosažení úrovně Margin Call
což znamená automatickou výzvu Zákazníkovi
k doplnění finančních prostředků v takové výši, aby
běžné saldo Provozního Výkazu Zákazníka dosáhlo
minimálně úrovně požadované Marže.

5.

4.

Poplatek vypočtený z hodnoty swapových bodů.
Výše poplatku je uvedena v nařízení ředitele
společnosti Bossa.

Poplatky, provize a náklady jsou odečteny společností
Bossa z Peněžního účtu Zákazníka, i bez souhlasu
Zákazníka, přičemž budou odečteny nejdříve v den, kdy
vznikl nárok na vyúčtování poplatku, provize nebo
nákladů.
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Článek 8
Podpisem této Smlouvy Zákazník prohlašuje, že:

1)

je plně oprávněn svéprávný, a že neexistují žádné
zákonné faktické, finanční ani jiné překážky, které
by bránily uzavření této Smlouvy, otevření účtu u
společnosti Bossa, ani uzavírání Transakcí
s investičními nástroji.

2)

veškeré informace uvedené v této Smlouvě a v
ostatních dokumentech, které jsou součástí
smluvní dokumentace jsou pravdivé, úplné a v
souladu se současným faktickým i právním
stavem.

3)

má běžně přístup
počítačové vybavení.

4)

obě smluvní strany, tj. Zákazník i společnost
Bossa, souhlasí s tím, že budou v souvislosti
s poskytováním investičních služeb dle této
Smlouvy komunikovat a poskytovat si vzájemně
informace,
pokyny
a
jiné
projevy
vůle
prostřednictvím Transakčního systému

2.

Bossa neumožňuje otevření a vedení společného
Evidenčního
Výkazu,
Provozního
Výkazu,
Peněžního účtu pro oba manžele (společný účty).
V případě Zákazníka, který má společné jmění
manželů, Zákazník potvrzuje, že informoval a
získal souhlas manžela nebo manželky na
uzavření smlouvy, realizaci transakcí a konání
jiných činností spojených s poskytováním přes
Bossa klientů makléřských služeb na základě této
smlouvy.

k internetu

a

nezbytné

1.

2.
3.

1.
2.

3.

4.

Článek 9
Podpisem této Smlouvy Zákazník potvrzuje, že byl
řádně informován o tom, že ceny investičních nástrojů
v souvislosti s poskytovanými investičními službami
závisí na výkyvech na finančních trzích, které
společnost Bossa nemůže ovlivnit a v souladu
s článkem 6(2)(a) Směrnice o uvádění finančních
služeb pro spotřebitele na trh na dálku a ust. § 1847
občanského zákoníku, není u těchto finančních služeb,
které závisí na výkyvech na finančních trzích možné
odstoupit od smlouvy uzavírané na dálku. Zákazník
může Smlouvu vypovědět na základě příslušných
ustanovení Pravidel a/nebo občanského zákoníku.
Občanským zákoníkem se rozumí zákon č.
89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice o uvádění finančních služeb pro
spotřebitele na dálku na trh znamená směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES o uvádění
finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o
změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES
a 98/27/ES.
Článek 10
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky a
v souladu s ním bude vykládána. Jakékoli případné
spory vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní
budou projednávány a řešeny českými soudy.
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně
neupravené v této Smlouvě či jejích přílohách se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Smluvní strany zachovají mlčenlivost o předmětu této
Smlouvy, pokud zveřejnění takových informací není
nezbytné pro řádné plnění ustanovení této Smlouvy
nebo není vyžadováno ze zákona.
Článek 11

1.
2.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu
oběma smluvními stranami.

3.

Způsob a podmínky ukončení této Smlouvy jsou
uvedeny v Pravidlech.

...................................................
Podpis oprávněného zástupce společnosti Bossa

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