PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ONLINE PORTFOLIA

1.1 Tyto Podmínky používání Online Portfolia jsou závaznými pravidly a podmínkami používání Online Portfolia
a kdokoliv jej používá, ať už Klient či jiné osoby, je povinen se jimi řídit. Přihlášení do Online Portfolia a jeho
použití znamená souhlas s těmito Podmínky používání Online Portfolia s tím, že každé další přihlášení
do Online Portfolia znamená zopakování souhlasu s těmito podmínkami.
1.2 Jakákoliv osoba, která nesouhlasí s těmito Podmínkami používání Online Portfolia, nesmí Online
Portfolio používat. Banka takovou osobu žádá, aby opustila Online Portfolio a zdržela se jeho
používání.
1.3 Používání Online Portfolia. Klient může dávat Bance Pokyny, resp. sjednávat s Bankou jiné Služby,
prostřednictvím Online Portfolia, pokud Online Portfolio podání příslušného Pokynu či sjednání příslušné
Služby v příslušný okamžik umožňuje. Jednotlivé funkčnosti a možnosti Online Portfolia jsou dostupné
v různém časovém rozsahu, zejména v závislosti na dostupnosti příslušných trhů a podle schopností Banky
poskytovat Služby. Klient užívá Online Portfolio na své vlastní riziko a přebírá plnou odpovědnost a riziko
ztráty na základě užívání Online Portfolia.
1.4 Jednání Klienta prostřednictvím Online Portfolia je jednáním na základě příslušné Smlouvy a v její souvislosti.
Jednotlivé funkčnosti a možnosti Online Portfolia mohou být závislé na konkrétní Smlouvě.
1.5 Banka si vyhrazuje právo kdykoli změnit, pozastavit, omezit nebo zrušit bez předchozího oznámení a bez
uvedení důvodu přístup Klienta do Online Portfolia či jeho části, poskytování Služeb přes Online Portfolio
anebo služby, informace, funkce dostupné v Online Portfoliu, a to zejména (i) z důvodů aktualizace softwaru,
(ii) z důvodů, které jsou mimo kontrolu Banky, (iii) pokud by provozem Online Portfolia nebyla schopna dostát
svým povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, nebo (iv) pokud by technické důvody neumožňovaly
Online Portfolio poskytovat v potřebné kvalitě. Banka se zavazuje vynaložit přiměřenou péči, aby i v takové
situaci umožnila klientům poskytovat Služby v přiměřeném rozsahu náhradním způsobem. Banka není
odpovědná za jakoukoli škodu vzniklou Klientovi v důsledků jednání Banky dle tohoto odstavce.
1.6 Přístup do Online Portfolia v zahraničí. Klient i osoby za něj jednající se zavazují dodržovat požadavky a
omezení, které mohou platit v jurisdikci či jurisdikcích, ze kterých přistupují do Online Portfolia.
1.7 Osoby oprávněné používat Online Portfolio. Online Portfolio může používat jen Klient a osoby uvedené
v Podpisových vzorech. Všichni uživatelé Online Portfolia musí být vždy současně uživateli služby přímého
bankovnictví ve smyslu Smlouvy o poskytování přímého bankovnictví. Používá-li Online Portfolio osoba
odlišná od Klienta, je v prostředí Online Portfolia považována za Klienta se všemi právy a povinnostmi Klienta
a je oprávněná v plném rozsahu využívat všechny funkčnosti a možnosti Online Portfolia, ledaže je Banka
umožní pouze přímo Klientovi samotnému. Každá taková osoba má své přihlašovací údaje do Online Portfolia.
1.8 Zobrazená ocenění a on-line ceny Nástrojů přijatých k obchodování na BCPP zobrazené v Online portfoliu,
jsou výhradním majetkem společnosti Wiener Boerse AG (dále jen „WBAG“) či jiných osob, které tyto údaje
poskytují WBAG (dále jen „Údaje o ceně“).
1.9 Klient tímto prohlašuje a zavazuje se, že:
a)

nebude sdílet svoje přihlašovací údaje do Online Portfolia s jinou osobou;

b)

bude Údaje o ceně využívat pouze pro svoje osobní účely a správu svého majetku;

c)

nebude Údaje o ceně poskytovat dalším osobám (ať už za úplatu nebo nikoliv) bez souhlasu Banky nebo
WBAG;

d)

nebude Údaje o ceně využívat pro komerční účely ani pro správu cizího majetku (jako jsou investiční
kluby, správa aktiv třetí osoby apod.);

e)

v případě potřeby umožní WBAG či jí pověřené osobě provést audit o využívání Údajů o ceně v souladu
s těmito Podmínkami používání Online Portfolia;

f)

souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů WBAG pro účely auditu ze strany WBAG Bankou.

1.10 V případě, že Klient poruší jakékoliv prohlášení či povinnost v odst. 1.9, vyhrazuje si Banka bez předchozího
oznámení a bez uvedení důvodu právo kdykoli změnit, pozastavit, omezit nebo zrušit přístup Klienta do Online
Portfolia či jeho části, poskytování Služeb přes Online Portfolio anebo služby, informace, funkce dostupné
v Online Portfoliu. Banka není odpovědná za jakoukoli škodu vzniklou Klientovi v důsledků jednání Banky dle
tohoto odstavce.
1.11 Ocenění vedená v Online Portfoliu jsou pouze informativní, nemohou být považována za splnění jakékoliv
informační povinnosti dle právních předpisů, neslouží jako podklad do účetnictví a nelze je využívat ani pro
jakékoliv jiné účely. Uvedená ocenění se vztahují vždy k závěrečné ceně předchozího dne a mohou se lišit
od aktuální tržní ceny. Banka ocenění a Údaje o ceně přebírá od třetích osob a neručí za jejich správnost.
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1.12 Uvedené informace nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního či jiného
nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodej nebo poskytování investiční doporučení nebo
investičního poradenství.
1.13 Banka nemůže zaručit, že Klient bude mít možnost koupit nebo prodat jakýkoliv Nástroj za cenu zobrazenou
v Online Portfoliu. Nelze zaručit, že v určitém časovém období bude na příslušném trhu dostupná cena. Po
tuto dobu pak Klient nemusí mít možnost požadovaný nákup či prodej vůbec provést.
2.

Záruky

2.1 Prohlášení o Online Portfoliu. Online Portfolio je poskytováno tak, jak je, na Klientovo výhradní riziko a
Banka ani žádný její poskytovatel služeb nečiní žádné prohlášení ohledně Online Portfolia, mimo jiné včetně
žádného prohlášení ohledně (1) aktuálnosti, přesnosti ani úplnosti Online Portfolia; (2) nepřetržitého fungování
Online Portfolia; (3) zabezpečení Online Portfolia včetně toho, že v Online Portfoliu nebo v serverech, ze
kterých je zpřístupňováno, nejsou žádné Viry; (4) výsledků, které Klient nebo jiná třetí strana získá užíváním
Online Portfolia; a (5) žádného obsahu třetích stran přístupného v Online Portfoliu nebo jeho prostřednictvím.
2.2 Aktualizace. Banka ani žádný její poskytovatel služeb nejsou povinni udržovat ani aktualizovat žádný obsah
Online Portfolia ani za jeho udržování ani aktualizování nenesou žádnou odpovědnost a tento obsah může
být aktuální ke konci pracovní doby předchozího dne, v reálném čase nebo se zpožděním.
2.3 Odkazy na internetové stránky. Online Portfolio může poskytovat odkazy na jiné internetové stránky
podporované a udržované třetími stranami („Stránky třetích stran“), které neovládá Banka ani žádný její
poskytovatel služeb. Banka tyto odkazy poskytuje pouze proto, aby Klientovi usnadnila získávání informací.
Banka proto nečiní žádné prohlášení ohledně obsahu těchto Stránek třetích stran ani osob s nimi jakkoliv
spojených. Skutečnost, že Banka poskytuje odkaz na Stránku třetí strany, nepředstavuje žádné doporučení,
souhlas, podporu, svolení, schválení ani vyjádření vztahu ze strany Banky ani žádného jejího poskytovatele
služeb ve vztahu ke Stránkám třetích stran či osobám s nimi jakkoliv spojeným.
2.4 Obrana Klienta. Banka bude Klienta bránit proti jakýmkoli nárokům činěným na základě tvrzení, že Online
Portfolio porušuje zapsaná práva duševního vlastnictví třetí strany, pokud (i) Online Portfolio bude užíváno
tak, jak je povoleno podle Smlouvy a těchto Podmínek používání Online Portfolia, (ii) Klient o takovém nároku
bezodkladně informuje Banku, (iii) Klient Bance umožní mít plnou kontrolu nad obranou a urovnáním sporu a
(iv) při této obraně bude Klient s Bankou spolupracovat. Banka v souvislosti se žádnou jinou záležitostí
nepřebírá žádnou jinou povinnost nahradit škodu.
2.5 Povinnost Klienta nahradit újmu. Klient se zavazuje, že Bance nahradí újmu (včetně ušlého zisku) a veškeré
výdaje a náklady (mimo jiné včetně poplatků za právní služby, úroků, pokut, DPH či obdobných daní) vzniklé
Bance přímo či nepřímo v důsledku nebo ve vztahu k: (i) jakémukoli porušení těchto Podmínek používání
Online Portfolia ze strany Klienta; (ii) nároku třetí strany v souvislosti s užíváním, neužíváním nebo nemožností
užívat Online Portfolio, (iii) nedodržení právních předpisů (mimo jiné včetně příslušných devizových předpisů
nebo investičních limitů) Klientem v souvislosti s užíváním Online Portfolia; nebo (iv) Klientově nedbalosti,
úmyslnému opominutí nebo podvodu, v každém případě v souvislosti s užíváním nebo neužíváním Online
Portfolia, podáváním Pokynu či poskytováním Služby.
3.

Odpovědnost

3.1 Odpovědnost Banky. Banka není odpovědna za (i) žádnou ztrátu, újmu, náklad, nárok ani výdaj žádného
druhu, ať vzniklý přímo či nepřímo na základě nedbalosti, porušení smlouvy, uvedení v omyl či jinak, které
vzniknou Klientovi mimo jiné v důsledku (A) Klientova přístupu či nemožnosti přístupu do Online Portfolia nebo
užívání či neužívání Online Portfolia Klientem, (B) jakéhokoli obsahu Internetové stránky či Online Portfolia
nebo užívání tohoto obsahu Klientem, (C) jakékoli chyby nebo opomenutí v Online Portfoliu, (D) chyby
v údajích zadaných Klientem v Online Portfoliu, (E) přenosu informací přes veřejné sítě včetně internetu, (F)
nepřenesení nebo opožděného přenesení jednání směřujícího k uzavření Obchodu (G) cen či sazeb
zpřístupněných v Online Portfoliu, (H) dostupnosti Online Portfolia, (I) přístupu k obsahu Klientovi
poskytnutému Stránkou třetí strany, na kterou se přistupuje prostřednictvím odkazů v Online Portfoliu, nebo
užívání tohoto obsahu, nebo (J) neoprávněného přístupu do Online Portfolia nebo k jiným komunikačním
prostředkům užívaným Bankou ve vztahu ke službám poskytovaným podle Smlouvy, ledaže tato ztráta
vznikne přímo v důsledku hrubé nedbalosti, úmyslného nesprávného jednání nebo podvodu Banky, (ii) (a)
ztrátu dobré pověsti a (b) ztrátu nebo poškození dat.
4.

Vymezení pojmů

4.1 Kromě případů, kdy z kontextu vyplývá něco jiného, slova uvedená v Podmínkách používání Online Portfolia
v jednotném čísle zahrnují rovněž množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné. Všechny
nadpisy a podnadpisy jsou v textu umístěny pro jeho přehlednost a nebudou brány v potaz při výkladu
Podmínek používání Online Portfolia. Jakýkoliv odkaz na Podmínky používání Online Portfolia nebo jakýkoliv
jiný dokument či dohodu odkazuje vždy na aktuální znění těchto Podmínek používání Online Portfolia
zveřejněných na Internetové adrese.
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4.2

Kromě pojmů definovaných ve Smlouvě a ve Všeobecných podmínkách, a pokud není dále v těchto
Podmínkách používání Online Portfolia definováno jinak, další pojmy s velkým počátečním písmenem mají
v těchto Podmínkách používání Online Portfolia následující význam:
„Banka“ je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360.
„Internetová adresa“ je internetová stránka Banky www.kb.cz.
„Klient” je osoba, která s Bankou uzavřel Smlouvu a používá Online Portfolio.
„Nástroj” je investiční nástroj nebo jiný nástroj, včetně nástroje s pákovým efektem, ohledně kterého Banka
poskytuje Služby.
„Online Portfolio“ je on-line aplikace Banky dostupná na trading.kb.cz.
„Smlouva“ je smlouva mezi Bankou a Klientem, v jejíž souvislosti a na jejímž základě Klient používá Online
Portfolio, nejčastěji smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů, smlouva o obstarávání koupě
nebo prodeje investičních nástrojů či smlouva o obstarání vypořádání transakcí s cennými papíry (a správě
cenných papírů).
„Všeobecné podmínky“ jsou všeobecné obchodní podmínky Banky, které jsou v souladu s § 1751
občanského zákoníku nedílnou součástí Smlouvy, a které Banka uveřejňuje na Internetové adrese.

5.

Závěrečná ustanovení

5.1 Změna Podmínek používání Online Portfolia. Banka si vyhrazuje právo Podmínky používání Online
Portfolia průběžně měnit s tím, že o změnách budou Klienti informování při přihlašování do Online Portfolia,
případně elektronicky na e-mailovou adresu Klienta.
5.2 Změna údajů ve Smlouvě. Umožní-li Online Portfolio změnit jakýkoliv Klientův údaj ve Smlouvě či se
Smlouvou související a Klient to v Online Portfoliu potvrdí, považuje se taková změna za změnu v souladu se
Smlouvou. Banka může prostřednictvím Online Portfolia sdělit Klientovi údaje Banky související se Smlouvou.
5.3 Prostřednictvím Online Portfolia může být měněna Smlouva, dohodnou-li se na příslušné změně či dodatku
výslovně Banka s Klientem.
5.4 Rozhodné právo. Podmínky používání Online Portfolia se řídí právním řádem České republiky.
5.5 Účinnost. Tyto Podmínky používání Online Portfolia nabývají účinnosti dne 26.4.2021.
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