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Dne 7. 6. 2021
Vážená paní / Vážený pane,
těší nás, že využíváte produkty Komerční banky a naše služby související s cennými papíry.
Abychom zkvalitnili naše služby a zjednodušili produktovou nabídku, připravili jsme několik zásadních změn, které
mají dopad právě na služby, které využíváte. Věnujte jim pozornost prosím.

ODKDY JSOU ZMĚNY ÚČINNÉ?
Změna sazebníku:

od 1. 9. 2021

Změna smluvní dokumentace:

od 6. 9. 2021

O JAKÉ ZMĚNY SE JEDNÁ?
1) Nový poplatek za podání pokynu na Burze cenných papírů Praha telefonicky prostřednictvím Dealingu KB

e.DZ.DZf

Od května můžete obchodovat na Burze cenných papírů Praha prostřednictvím webové aplikace Online Portfolio.
Zadání pokynu je zdarma.
Nově však zavádíme poplatek ve výši 100 Kč za podání pokynu telefonicky prostřednictvím Dealingu KB. Tento
poplatek se nevztahuje na klienty v obsluze Privátního bankovnictví a klienty se službou Top nabídka.
Podání pokynu na zahraniční burzy prostřednictvím aplikace Online Portfolio zatím není možné, a tak i nadále
zůstává telefonické podání na Dealing KB bezplatné.
2) Nový poplatek za výběr peněz z portfolia prostřednictvím Dealingu KB
Výběr peněz z portfolia na běžný účet můžete provést zdarma prostřednictvím aplikace Online Portfolio anebo
prostřednictvím svého bankovního poradce.
Proto jsme nově zpoplatnili telefonické provedení tohoto výběru prostřednictvím Dealingu KB poplatkem ve výši
50 Kč za pokyn. Tento poplatek se nevztahuje na klienty v obsluze Privátního bankovnictví a klienty se službou
Top nabídka.
3) Další úpravy sazebníku
Zjednodušujeme a zpřehledňujeme některé další poplatky, viz změnový dokument umístěný na našem webu
www.kb.cz, v části Ceny a sazby.
4) Elektronické výpisy
Periodické výpisy z portfolia nově najdete v aplikaci Online Portfolio, a to po dobu 90 dnů. Po uplynutí této lhůty
jsou pak standardně dostupné u Vašeho bankovního poradce.
Pokud v bance neznáme Vaši e-mailovou adresu, nepovažujeme Vás za elektronického klienta, a tak Vám
pravidelné výpisy posíláme i poštou. Jejich zasílání však bude nově zpoplatněno 39 Kč, případně 108 Kč v případě
zasílání do zahraničí.
5) Změna smluvní dokumentace a úprava kontaktních údajů
Vaši stávající Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů (C-klient; dále jako Stávající smlouva)
nahrazujeme Smlouvou o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů (G-klient; dále jako Nová
smlouva).

SOCIETE
GENERALE
G R O U P

Komerãní banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Pfiíkopû 33, ãp. 969, PSâ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJST¤ÍKU VEDENÉM MùSTSK¯M SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOÎKA 1360

Vaše číslo portfolia zůstává nadále stejné.
V Nové smlouvě jsme provedli úpravy Vašich kontaktních údajů, o kterých Vás informujeme v dalších částech
tohoto sdělení.
Další informace k této náhradě přinášíme v části Bližší popis změn smluvní dokumentace.
Pro úplnost upozorňujeme, že všechny výše uvedené změny se netýkají Smlouvy o obstarání obchodů s cennými
papíry investičních fondů, pokud takovou smlouvu s námi máte sjednanou.

JAK DÁLE POSTUPOVAT?
Pokud s navrhovanými změnami souhlasíte, nemusíte podnikat žádné kroky. Od data účinnosti těchto změn
budou Nová smlouva a sazebník automaticky platné. Novou smlouvu nemusíte podepisovat.
Pokud s navrhovanými změnami nesouhlasíte, můžete je odmítnout způsobem popsaným níže.
Zkontrolujte si svoje kontaktní údaje. V přiložené Nové smlouvě, v Příloze č. 3 (Kontaktní údaje klienta), jsme
aktualizovali Vaše kontaktní údaje na základě těch, které od Vás máme z jiných produktových oblastí (např.
služeb Každodenního bankovnictví). Pokud se tyto údaje shodují s Vaší smlouvou, změna se Vás netýká.
Pokud s úpravou kontaktních údajů nesouhlasíte, kontaktujte svého bankovního poradce a proveďte s ním změny
v nastavení.

BLIŽŠÍ POPIS ZMĚNY SMLUVNÍ DOKUMENTACE
Aktualizovaný sazebník i produktové podmínky Nové smlouvy jsou Vám kdykoliv k dispozici v obchodních
místech Komerční banky a současně na internetových stránkách kb.cz, kde naleznete nepersonalizované znění
dokumentů Nové smlouvy, které tvoří její součást. Na kb.cz v zápatí klikněte na „Regulace investičního
bankovnictví“, následně zvolte „Informace k MiFID II“ a právě zde naleznete konkrétní dokumenty (zejména pod
záložkami „Cenné papíry“ a „Smluvní dokumentace“). Sazebník si stáhnete tak, že v patičce kliknete na „Ceny
a sazby“ a v dolní části najdete „Kompletní sazebníky KB ke stažení“.
Podle článku 31.2 Všeobecných obchodních podmínek (dále jako VOP) Vás o změně sazebníku a o výše uvedené
změně smlouvy informujeme více než 2 měsíce před navrhovaným dnem účinnosti. Navrhované změny budeme
považovat za Vámi přijaté v případě, že je písemně neodmítnete. Pokud s navrhovanými změnami nesouhlasíte,
postupujte v souladu s VOP, a to zejména podle článků 31.4 a 31.5. Pokud nesouhlasíte s navrhovanými změnami,
musíte je odmítnout písemným oznámením doručeným Komerční bance nejpozději 30 kalendářních dnů před
navrhovaným dnem účinnosti takové změny. Podpis na takovém písemném oznámení musí být úředně ověřen
nebo učiněn před zaměstnancem Komerční banky.
Pokud návrh na změny písemně odmítnete, ale nevypovíte následně v souladu s čl. 31.4 VOP Stávající smlouvu,
platily by pro námi poskytované investiční služby jiné podmínky pro Vás a jiné pro naše ostatní klienty. Takový
stav nejsme z technických důvodů schopni zajistit, a nemohli bychom Vám tudíž poskytovat investiční služby
v souladu s Vaší Stávající smlouvou. Proto bychom byli nuceni Stávající smlouvu vypovědět s účinností podle
Všeobecných obchodních podmínek. Pevně však věříme, že k tomu nedojde a Vy budete i nadále využívat naše
služby ke své plné spokojenosti.
Navrhovanou změnou smlouvy se nemění číslo portfoliového účtu, rozsah poskytovaných služeb ani sazebník ke
smlouvě. Podpisový vzor ke Stávající smlouvě zůstává platný a účinný i jako podpisový vzor k Nové smlouvě.
Pokud jste nám v minulosti poskytl(a) e-mailovou adresu, vložili jsme tuto adresu do Přílohy č. 3 (Kontaktní údaje
klienta) Nové smlouvy. Tímto budete považován(a) za elektronického klienta ve smyslu Nové smlouvy. Rovněž
jsme v tomto případě upravili v Příloze č. 3 (Kontaktní údaje klienta) Nové smlouvy způsob zasílání výpisů
z portfolia a ročního výpisu nákladů na elektronický kanál – „zobrazení v Online Portfoliu“. Obdobně jsme ve
stejné příloze upravili způsob zasílání reportů na „e-mail“. Pokud si budete přát předávat či zasílat výpisy
a reporty poštou, obraťte se na svého bankovního poradce prosím a proveďte s ním změny nastavení nové
smlouvy.
Věříme, že tyto změny Vám zpříjemní využívání služeb, které Vám poskytujeme.
Tento dopis posíláme na adresu, kterou jste Komerční bance sdělil(a) pro potřeby komunikace s Vámi.
S pozdravem
Vaše Komerční banka

Dear Client,
Thank you for using Komerční banka’s securities products and services.
Aiming to further improve our services and to simplify our product selection, we have prepared several important
changes that will affect the services you use. Kindly take note of the information below.

WHEN CHANGES WILL TAKE EFFECT
New Price List:

1 September 2021

New Contract Documents:

6 September 2021

WHAT CHANGES WILL BE MADE
1) New Fee for Submitting Instructions for Transactions on Prague Stock Exchange by Telephone through KB
Dealing
Starting in May, you can trade on the Prague Stock Exchange using the web-based application Online Portfolio.
Submitting instructions is free of charge.
A new CZK 100 fee has been introduced for submitting an instruction through KB Dealing. The fee does not apply
to clients served by Private Banking and clients using the TOP Offer service.
Because the Online Portfolio does not currently allow the submission of instructions to foreign stock exchanges,
the submission of instructions by telephone through KB Dealing remains free of charge.
2) New Fee for Withdrawing Funds from Your Portfolio through KB Dealing
You can transfer funds from your portfolio to a current account free of charge through the Online Portfolio or
through your relationship manager.
For this reason, withdrawal instructions submitted by telephone through KB Dealing are now subject to a CZK 50
fee per instruction. The fee does not apply to clients served by Private Banking and clients using the TOP Offer
service.
3) Additional Changes to Price List
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- Certain other fees will be simplified and made more transparent. For details, see the document describing
the changes at www.kb.cz, part Price List and Interest Rates.
4) Electronic Statements
Regular portfolio statements are now available through the Online Portfolio for a period of 90 days. Afterwards,
you can obtain statements from your relationship manager.
If KB does not have your e-mail address, you are not considered an electronic client, and you receive statements
by regular mail. However, from now on, the mailing of statements will be subject to a fee of CZK 39, or CZK 108
for statements mailed abroad.
5) New Contract Documents and Updated Contact Information
Your current Brokerage Agreement for the Purchase or Sale of Securities (C-Client, “Current Agreement”) will be
replaced with the Brokerage Agreement for the Purchase or Sale of Investment Instruments (G-Client, “New
Agreement”).
Your portfolio number will remain unchanged.
We have amended your contact details in the New Agreement. See below for information about the changes.
For additional information, see the Detailed Description of Changes to Contract Documents.
Kindly note that none of the above changes concerns the Brokerage Agreement for Transactions with Investment
Fund Securities in the event that you have signed such an agreement with KB.

WHAT NEEDS TO BE DONE NEXT
No action on your part is required if you agree to the proposed changes. Starting on the effective date of
the changes, the New Agreement and the new Price List will automatically take effect. You do not need to sign
the New Agreement.

SOCIETE
GENERALE
G R O U P

Komerãní banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Pfiíkopû 33, ãp. 969, PSâ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJST¤ÍKU VEDENÉM MùSTSK¯M SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOÎKA 1360

If you do not agree to the proposed changes, you can reject them using the procedure described below.
Verify your contact information- Enclosure 3 (Client Contact Information) to the enclosed New Agreement
contains your contact details, which have been updated based on the information pertaining to you that we have
from other product areas, such as services that you use on a daily basis. This does not apply to you if the relevant
data corresponds to your agreement.
If you do not agree to the changes in your contact information, contact your relationship manager to modify your
agreement.

DETAIL DESCRIPTION OF CHANGES TO CONTRACT DOCUMENTS
The updated Price List and Product Terms and Conditions for the New Agreement are available at any Komerční
banka branch, as well as online at kb.cz, where you can view an anonymized text of all of the documents that
form the New Agreement. Visit kb.cz. Click on “Regulation of Investment Banking” at the bottom, and then select
“More Information” under “MiFID II” to view relevant specific documents, particularly under the “Securities” and
“Contract Documents” tabs. To download the Price List, click on “Price List and Interest Rates” at the bottom. The
complete price list and interest rates for download are at the bottom section of the page.
In accordance with Article 31.2 of the General Business Terms and Conditions (“General Conditions”), we are
informing you of the above changes to the Price List and of the amendments to your agreement more than two
months prior to their proposed effective date. We will consider the proposed changes accepted by you unless
you reject them in writing. If you do not consent to the proposed changes, kindly proceed in accordance with
the General Conditions, specifically Articles 31.4 and 31.5. Therefore, if you do not consent to the proposed
changes, you must deliver a written rejection notice to Komerční banka no later than 30 calendar days prior to
the effective date of the proposed changes. Your signature on such a written notice must be officially certified or
subscribed before a Komerční banka officer.
If you reject the proposed changes in writing, but do not subsequently terminate your Current Agreement in
accordance with Article 31.4 of the General Conditions, this would mean that investment services provided to you
would be subject to conditions other than those applicable to our other clients. Due to technical considerations,
we are unable to operate under such conditions, which means that we would be unable to provide you with
investment services in accordance with your Current Agreement. For that reason, we would be forced to
terminate your Current Agreement with effect as per the General Conditions. We firmly believe, however, that
such a situation will be avoided, and that you will continue using our services to your full satisfaction.
The proposed changes have no effect on the portfolio number, the scope of provided services, or the Price List
applicable to your Agreement. The specimen signature for your Current Agreement will remain in effect and force
as the specimen signature for your New Agreement. If you have given us your e-mail address, your e-mail has
been added to Enclosure 3 (Client Contact Information) to the New Agreement. This way, you will now be
considered an electronic client within the meaning of the New Agreement. In such a case, we have also amended
Enclosure 3 (Client Contact Information) to the New Agreement by changing the method for delivering portfolio
statements and the annual statement of costs to delivery via an electronic channel – “Displayed in Online
Portfolio”. Likewise, the method for delivering reports stated in Enclosure 3 has been changed to “e-mail”. If you
wish to collect statements and reports in person or have them delivered by mail, contact your relationship
manager to modify your New Agreement.
We trust that the changes will improve your comfort and the convenience of our services.
This letter was sent to the mailing address that you have given to Komerční banka for communication purposes.
Sincerely,
Your Komerční banka

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO
PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ
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, (dále jen „Banka“)
a
Klient:

NOTE_1_TITUL NOTE_1_NAME NOTE_1_SURNAME

Adresa (trvalý pobyt):

NOTE_1_STREET, NOTE_1_POSTCODE, NOTE_1_TOWN, NOTE_1_COUNTRY

RČ/IČO:

NOTE_1_RC

(dále jen „Klient“)
uzavírají podle ustanovení z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů upravujících
komisionářskou smlouvu, tuto Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů (dále jen
„Smlouva“).
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Číslo Portfoliového účtu Smlouvy: NOTE_1_PORTFOLI
1.

Úvodní ustanovení

1.1

Banka se zavazuje vlastním jménem a na účet Klienta podle Pokynů obstarávat koupi nebo prodej Nástrojů
(dále jen „Obchod“), včetně Vypořádání obchodu, zajišťovat Správu nebo jiné záležitosti podle této
Smlouvy.

1.2

Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu nebo
v Podmínkách (dále jen „Podmínky“) nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách Banky, jejichž znění
Banka uveřejňuje na Internetové adrese (dále jen „Všeobecné podmínky“).

1.3

Klient se zavazuje platit Bance za její služby poskytnuté podle této Smlouvy Odměnu.

1.4

Klient si při sjednání Smlouvy nebo kdykoliv poté prostřednictvím změny Přílohy č. 1 zvolí Služby, které
hodlá využívat.

2.

Informace o investičních službách a nástrojích

2.1

Banka na základě Smlouvy poskytuje Klientovi Informace o investičních službách a Nástrojích, které jsou
uvedeny na Internetové adrese a též v ostatních ustanoveních Smlouvy, například v Sazebníku.

2.2

Elektronický klient zvolil pro poskytování informací Bankou tam, kde tyto informace existují v elektronické
podobě, způsob umožňující dálkový přístup (internet) či přímé bankovnictví, pokud není ve Smlouvě
uvedeno jinak.

2.3

Elektronický klient prohlašuje, že Internetová adresa i údaj, kde jsou na této adrese informace uvedeny, mu
byly sděleny, a to ve Smlouvě nebo prostřednictvím e-mailu či přímého bankovnictví.

2.4

Klient vyjadřuje souhlas s poskytováním upozornění o změně informací uvedených v tomto článku Bankou
prostřednictvím e-mailu či přímého bankovnictví.

3.

Trvání a zánik smlouvy

3.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.

Přílohy

4.1

Přílohy této Smlouvy tvoří:

4.2

1.

Služby sjednané mezi Bankou a Klientem;

2.

Kontaktní údaje Banky;

3.

Kontaktní údaje Klienta;

4.

Podpisový vzor.

V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy též:
1.

Všeobecné podmínky;

2.

Podmínky;

3.

Sazebník (v rozsahu relevantním k této Smlouvě);

4.

Informace o investičních službách a nástrojích;

5.

Oznámení o provádění platebního styku.

Sjednáním této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem výše uvedených
dokumentů, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách odkazuje, a výslovně
s jejich zněním souhlasí.
Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty
stojící mimo vlastní text Smlouvy, a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je
1
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vázán nejen Smlouvou, ale i těmito dokumenty, a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek
uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek
vyplývajících ze Smlouvy.
Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství
způsobem podle článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Klient právnickou osobou, uděluje souhlas podle
článku 28.3 Všeobecných podmínek. Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své
pohledávky za Klientem v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.
Pro Klienta, který je podnikatelem, se na smluvní vztah založený na základě Smlouvy vylučuje uplatnění
ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.
4.3 Všeobecné podmínky, Podmínky, Sazebník, Informace o investičních službách a Nástrojích a případně
ostatní relevantní dokumenty jsou Klientovi kdykoliv k dispozici na Internetové adrese a na kterémkoliv
obchodním místě Banky.
4.4 Oznámení o provádění platebního styku je Klientovi kdykoliv k dispozici na Internetové adrese a Klient
může na kterémkoliv obchodním místě Banky požádat o předání Oznámení o provádění platebního styku.
Všeobecné podmínky, Podmínky, Sazebník, Informace o investičních službách a Nástrojích, Oznámení
o provádění platebního styku a případně ostatní relevantní dokumenty jsou kvalifikovaným klientům (jak
jsou definováni ve Všeobecných podmínkách) poskytovány v souladu se z. č. 284/2009 Sb., o platebním
styku, ve znění pozdějších předpisů.
4.5 Klient je povinen aktualizovat údaje v Příloze č. 3 a 4. Změna Přílohy č. 3 v části kontaktních údajů je vůči
Bance účinná doručením aktualizované Přílohy č. 3 Bance. Změna Přílohy č. 4 v části Podpisového vzoru je
vůči Bance účinná první Obchodní den následující po Obchodním dni, kdy jí byl Klientem doručen nový
Podpisový vzor formou doporučeného dopisu, osobně nebo kurýrní službou. Klient souhlasí s tím, že Banka
je oprávněna změnit údaje v Příloze č. 2, Podmínkách, Sazebníku, Informacích o investičních službách
a Nástrojích a Všeobecných podmínkách způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách.
4.6 Změna Přílohy č. 2 je vůči Klientovi účinná od třetího nebo Bankou později stanoveného Obchodního dne po
dni doručení informace o změně příslušné části Smlouvy Bankou Klientovi:
4.6.1 elektronicky na jeho Kontaktní e-mailovou adresu, a to v případě Elektronického klienta; nebo
4.6.2 písemně na jeho Kontaktní adresu, a to v případě, že Klient není Elektronickým klientem.
4.7

V případě, že Banka sníží výši poplatků uvedených v Sazebníku, byť jen v konkrétním případě nebo na
omezenou dobu, Klient souhlasí s tím, že Banka není povinna o této změně Klienta informovat způsobem
uvedeným v tomto článku s tím, že změna je účinná dnem, kdy Banka realizuje Pokyn za takto sníženou výši
poplatků.

4.8 Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna měnit a navrhovat změny Podmínek způsobem uvedeným
v Podmínkách.
5.

Závěrečná ustanovení

5.1

Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

5.2

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

5.3

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 6. 9. 2021.

5.4 Tato Smlouva nahrazuje Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů uzavřenou mezi
Klientem a Bankou se stejným číslem Portfoliového účtu, jaké je uvedeno na první stránce této Smlouvy pod
identifikací Klienta (dále jen „Nahrazovaná smlouva“). Sjednáním této Smlouvy se číslo Portfoliového účtu
nemění, zůstává stejné. Podpisový vzor k Nahrazované smlouvě včetně všech v něm uvedených zmocnění
a údajů bude platný a účinný jako Podpisový vzor pro účely této Smlouvy, pouze zmocnění „B)“ se mění
a nově zní „B) Osoba oprávněná udělovat Pokyny vždy společně s další osobou; v případě Pokynu
uděleného telefonicky, prostřednictvím Online Portfolia nebo jinak elektronicky, je osoba oprávněna
udělovat Pokyn jen samostatně“.
5.5

Banka zařazuje Klienta do kategorie Neprofesionálních zákazníků a informuje ho, že možnosti přestupu do
jiných kategorií a stupně ochrany při zařazení do těchto kategorií jsou mu k dispozici v Informacích
o investičních službách a Nástrojích.

6.

Závěrečná prohlášení a souhlasy klienta
6.1 Klient potvrzuje a prohlašuje, že:
6.1.1 se seznámil či se s dostatečným předstihem před podáním prvního Pokynu podle Smlouvy seznámí
s Podmínkami a pravidly pro provádění Pokynů, které Podmínky obsahují, Sazebníkem a Informacemi
o investičních službách a Nástrojích uvedenými na Internetové adrese;

2

6.1.2 podáním prvního Pokynu podle Smlouvy potvrdí, že se seznámil s obsahem Smlouvy včetně všech
jejích součástí a příloh, pečlivě si tuto Smlouvu prostudoval, rozumí jejím podmínkám a nemá vůči ní
žádné výhrady;
6.1.3 podáním prvního Pokynu podle Smlouvy potvrdí, že má dostatečné informace k jednání na základě
Smlouvy.

V Praze dne 7. 6. 2021
Podpis Klienta není nutný.

Alan Johan Coq
Chief Operating Officer –
Investment Banking

e.DZ.DZf

Miloš Král
Head of Financial Institutions
and Private Sales
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Příloha č. 1 – SLUŽBY SJEDNANÉ MEZI
BANKOU A KLIENTEM

SLUŽBY SJEDNANÉ MEZI BANKOU A KLIENTEM
Zlato CZK (Zlato)

NOTE_1_GOLD_CZK

Zlato EUR (Zlato)

NOTE_1_GOLD_EUR

Akcie (Cenný papír)

NOTE_1_AKCIE

Dluhopisy (Cenný papír)

NOTE_1_OBLIGACE

Investiční certifikáty (Cenný papír)

NOTE_1_CERTIFIK

Kolektivní investování (Cenný papír)

NOTE_1_FOND

Klient si může kdykoliv po sjednání Smlouvy prostřednictvím změny této přílohy zvolit Služby, které hodlá
využívat. Před poskytováním Služeb Banka předloží Klientovi Dotazník investora.

e.DZ.DZf

Klient bere na vědomí, že Banka může rozsah Služeb poskytovaných podle Smlouvy průběžně měnit.
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Příloha č. 2 – KONTAKTNÍ ÚDAJE BANKY

KONTAKTNÍ ÚDAJE BANKY
Vztahují se pouze ke Službám sjednaným podle Smlouvy a uvedeným v Příloze č. 1 Smlouvy.
1.

Kontaktní údaje pro záležitosti týkající se této Smlouvy, a to s výjimkou Pokynů:
Komerční banka, a. s.
BRANCH_STREET
BRANCH_TOWN
BRANCH_POSTCODE
anebo na kterémkoliv obchodním místě Banky, které poskytuje Služby spojené s Cennými papíry a Zlatem
(„Pobočka“).

2.

Kontaktní údaje pro podávání Obchodních pokynů:

2.1

Pro Obchody na sekundárním trhu:
Telefonicky na Dealing KB (číslo +420 222 008 395 nebo kterékoliv z telefonních čísel: +420 222 008 237 až
239).
Online Portfolio dostupné na trading.kb.cz.

2.2 Pro Obchody na primárním trhu:
Písemně v Pobočce anebo svému bankovnímu poradci.
Online Portfolio dostupné na trading.kb.cz.
Telefonicky na Dealing KB (číslo +420 222 008 395 nebo kterékoliv z telefonních čísel: +420 222 008 237 až
239).
2.3 Obchody se Zlatem v EUR:
Telefonicky na Dealing KB (číslo +420 222 008 395 nebo kterékoliv z telefonních čísel: +420 222 008 237 až
239).
2.4 Obchody se Zlatem v CZK:
Písemně v Pobočce anebo svému bankovnímu poradci.
3.

Kontaktní údaje pro podávání Neobchodních pokynů

3.1

Pokyny k převodu a přechodu

e.DZ.DZf

Písemně v Pobočce anebo svému bankovnímu poradci.
3.2 Pokyny k alokaci z nezařazené evidence
Písemně v Pobočce anebo svému bankovnímu poradci.
3.3 Pokyny k výběru Hotovosti z Podúčtu hotovosti
3.3.1 Hotovostní výběr a vklad peněžních prostředků na Podúčet hotovosti formou inkasa z běžného účtu
Písemně v Pobočce anebo svému bankovnímu poradci.
3.3.2 Bezhotovostní výběr
Online Portfolio dostupné na trading.kb.cz.
Písemně či telefonicky v pobočce anebo svému bankovnímu poradci.
Telefonicky na Dealing KB (číslo +420 222 008 395 nebo kterékoliv z telefonních čísel:
+420 222 008 237 až 239).
3.4 Vklad peněžních prostředků na Podúčet hotovosti
3.4.1 Hotovostní vklad
Písemně v Pobočce anebo svému bankovnímu poradci.
3.4.2 Bezhotovostní vklad
Klient uskuteční bez podání Pokynu prostřednictvím vložení peněžních prostředků na účty uvedené
níže v příslušné měně.
CZK

195369750277/0100

EUR

195370570257/0100

GBP

195371300267/0100

USD

195369730217/0100
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PLN

276179070267/0100

SEK

279069910257/0100

HUF

279073800237/0100

Banka: Komerční banka, a. s., BIC: KOMBCZPP
V platebním příkazu je Klient povinen uvést identifikátor, který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy.
3.5 Vklad nebo výběr slitků Zlata v CZK1
Pokyn k výběru Zlata z Podúčtu cenných papírů je možné podat v kterékoliv Pobočce. Samotný vklad
a výběr slitků Zlata je pak možné provést pouze ve Vybraných pobočkách, kterými jsou:
Pobočka

Adresa

Praha 1

Václavské nám. 42

Praha 9

Českomoravská 2408/1a

České Budějovice

Krajinská 248/15

Ústí nad Labem

Bílinská 175/2

Plzeň

Goethova 2704/1

Hradec Králové

nám. Osvoboditelů 798

Mladá Boleslav

Palackého 332/4

Brno

nám. Svobody 92/21

Ostrava

Nádražní 1698/12

Olomouc

tř. Svobody 1035/14

1

Tato služba je umožněna pouze pro Obchody se Zlatem v CZK, nikoliv Obchody se Zlatem v EUR.

3.6 Výběr slitků Zlata v EUR
Pokyn k výběru Zlata v EUR z Podúčtu cenných papírů je možné podat Telefonicky na Dealing KB (číslo
+420 222 008 395 nebo kterékoliv z telefonních čísel: +420 222 008 237 až 239).
4.

Internetová adresa, na které jsou umístěny obecné kontakty a další informace:
https://www.kb.cz/mifid
Zejména smluvní dokumentace a informace o regulaci MIFID2
https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi
Informace o právních předpisech regulujících investiční bankovnictví

5.

E-mail pro poskytování informací o Službách: TC_cenne_papiry@kb.cz
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Příloha č. 3 – KONTAKTNÍ ÚDAJE KLIENTA

KONTAKTNÍ ÚDAJE KLIENTA
Vztahují se pouze ke Službám sjednaným podle Smlouvy a uvedeným v Příloze č. 1 Smlouvy.
Klient:

NOTE_1_TITUL NOTE_1_NAME NOTE_1_SURNAME

Kontaktní osoba2:

NOTE_1_KONTAKT1, NOTE_1_KONTAKT2, NOTE_1_KONTAKT3,
NOTE_1_KONTAKT4, NOTE_1_KONTAKT5

Kontaktní adresa3:

N_1_NAME_POST N_1_SURNAME_POS, N_1_STREET_POST, N_1_PCODE_POST,
N_1_TOWN_POST, N_1_ZIPCODE_POS

2

Pokud není kontaktní osoba vyplněna, rozumí se jí Klient.

3

Pokud není Kontaktní adresa vyplněna, rozumí se jí adresa Klienta uvedená na první stránce (v záhlaví) Smlouvy.

Telefon primární

N_1_KONTAK_TEL1

Telefon druhý

N_1_KONTAK_TEL2
N_1_KONTAK_TEL3
N_1_KONTAK_TEL4
N_1_KONTAK_TEL5

E-mail primární

N_1_KONTAK_EMA1

E-mail druhý

N_1_KONTAK_EMA2

Jazyk výpisů a Reportů: N_1_LANGUAGE
Způsob zasílání výpisů stavu Portfolia: N_1_SEND_PORTF
Četnost zasílání výpisů stavu Portfolia: N_1_FREQ
Způsob zasílání ročního výpisu nákladů: N_1_SEND_STATEM
Četnost zasílání ročního výpisu nákladů: N_1_FREQ1
Způsob zasílání Reportů: N_1_REPORT

e.DZ.DZf

Peněžní účty:
Peněžní účet

Měna

Uděleno povolení Inkasa4

N_1_AUD_UCET

N_1_AUD_MENA

N_1_AUD_INKASO

N_1_CAD_UCET

N_1_CAD_MENA

N_1_CAD_INKASO

N_1_CHF_UCET

N_1_CHF_MENA

N_1_CHF_INKASO

N_1_CZK_UCET

N_1_CZK_MENA

N_1_CZK_INKASO

N_1_EUR_UCET

N_1_EUR_MENA

N_1_EUR_INKASO

N_1_GBP_UCET

N_1_GBP_MENA

N_1_GBP_INKASO

N_1_JPY_UCET

N_1_JPY_MENA

N_1_JPY_INKASO

N_1_NOK_UCET

N_1_NOK_MENA

N_1_NOK_INKASO

N_1_PLN_UCET

N_1_PLN_MENA

N_1_PLN_INKASO

N_1_RUB_UCET

N_1_RUB_MENA

N_1_RUB_INKASO

N_1_SEK_UCET

N_1_SEK_MENA

N_1_SEK_INKASO

N_1_USD_UCET

N_1_USD_MENA

N_1_USD_INKASO

4

Možno udělit pouze podpisem příslušného formuláře na obchodním místě, kde má Klient veden Běžný účet.

Indentifikátor
Variabilní symbol: N_1_VS
Specifický symbol: N_1_SS
Výnosy z Cenných papírů budou Klientovi zasílány na jeho Peněžní účet vedený v měně výplaty výnosu, pokud
má Klient v příslušné měně vedený účet: N_1_VYNOS
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Příloha č. 4 – PODPISOVÝ VZOR
KE SMLOUVĚ

PODPISOVÝ VZOR KE SMLOUVĚ
Klient:

NOTE_1_TITUL NOTE_1_NAME NOTE_1_SURNAME

Tento Podpisový vzor je záměrně ponechán bez údajů a textu.

e.DZ.DZf

Podpisový vzor k Nahrazované smlouvě je nadále platný a účinný jako Podpisový vzor k této Smlouvě.
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