Smlouva o obhospodařování portfolia
(dále jen „Smlouva“), uzavřená mezi

společnost:
CYRRUS, a.s., Veveří 111, 616 00 Brno, IČ 63907020, zápis v OR KS Brno, B.3800
kontakty:
e-mail: info@cyrrus.cz, tel.: 538 705 711, www.cyrrus.cz
č. kl. účtů:
CZK: 128 826 733 / 0300; USD: 178 668 411 / 0300; EUR: 183 693 611 / 0300 ; VS = RČ/IČ; Swift: CEKOCZPP
zastoupená: …………………………………
(dále jen „Obchodník“)
a

jméno
bydliště:
koresp. adresa:
RČ:
místo nar.:
daňový domicil:
č. OP(pasu):
zastoupen:

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
................................... d. nar.: .........................
..........................................................................
...........................
............................... platný do: .........................
..........................................................................

tel. heslo:
tel. kontakt:
e-mail (výpisy):
č. b. účtu:

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

státní přísl.: ....................
vystaven kým: ....................................................................

(dále jen „Zákazník“)
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I. Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Obchodníka obhospodařovat portfolio Zákazníka spočívající ve všech investičních nástrojích a peněžních prostředcích
určených ke koupi investičních nástrojů (společně dále jako „investiční nástroje“), které budou za tímto účelem Obchodníkovi svěřeny; poskytovat investiční
poradenství v souvislosti s obhospodařovaným portfoliem a zajišťovat, vypořádání, správu a úschovu investičních nástrojů, které jsou součástí obhospodařovaného
portfolia, a tomu odpovídající závazek Zákazníka zaplatit Obchodníkovi za tuto jeho činnost úplatu (společně také jako „služba Asset management“).
Obchodník se zavazuje obhospodařovat obhospodařované portfolio Zákazníka s odbornou péčí, na základě volné úvahy, vždy však v rozsahu pravidel stanovených
touto Smlouvou.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. („dále jen „VOP“), které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. Pokud
se úprava některé otázky v této Smlouvě liší od její úpravy ve VOP, má úprava ve Smlouvě přednost.
Zákazník se zavazuje zaplatit Obchodníkovi za poskytnuté služby odměnu dle Ceníku pro službu Asset management a jeho příloh (dále jen společně „Ceník“).
Ceník je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.
Seznam investičních nástrojů ve vlastnictví Zákazníka, které Zákazník se souhlasem Obchodníka vkládá do obhospodařovaného portfolia a svěřuje mu tímto do
správy, je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.
II. Práva a povinnosti Obchodníka
Obchodník je povinen poskytovat veškeré služby dle této Smlouvy s potřebnou odbornou péčí a postupovat v souladu s nejlepšími zájmy Zákazníka.
Zákazník souhlasí s tím, že Obchodník může Zákazníkovi prodat investiční nástroje ze svého majetku, nebo je od něj koupit, anebo obstarat koupi či prodej
investičního nástroje mimo regulované trhy s investičními nástroji nebo mnohostranné obchodní systémy.
Obchodník bude poskytovat Zákazníkovi jednou za měsíc pravidelné výpisy o operacích vykonaných jménem Zákazníka při správě jeho portfolia, ve kterém bude
uveden přehled provedených činností a výkonosti portfolia a další informace stanovené právními předpisy. Obchodník bude dále poskytovat Zákazníkovi
pravidelnou zprávu o správě portfolia, a to vždy jednou za tři měsíce, spolu s pravidelným měsíčním výpisem.
Obchodník bude informovat Zákazníka, pokud se celková hodnota portfolia oceněná na začátku každého vykazovaného období sníží o 10 % a poté o násobky 10
%, a to nejpozději do konce pracovního dne, kdy byla tato prahová hodnota překročena, anebo, byla-li prahová hodnota překročena v nepracovní den, do skončení
následujícího pracovního dne.
Informace o metodě a frekvenci oceňování investičních nástrojů v obhospodařovaném portfoliu Zákazníka jsou uvedeny v příslušné části VOP.
Při poskytování investiční služby podle této smlouvy je Obchodník povinen získat od Zákazníka, případně potenciálního Zákazníka, nezbytné informace o jeho
znalostech a zkušenostech v oblasti investic, o jeho finanční situaci, včetně schopnosti nést ztráty, a o jeho investičních cílech, včetně jeho rizikové tolerance, aby
tak mohl Zákazníkovi doporučit investiční službu a investiční nástroje, které jsou pro něj vhodné, a zejména jsou v souladu s jeho rizikovou tolerancí a schopností
nést ztráty. Důvodem posuzování vhodnosti je umožnit, aby mohl Obchodník jednat v nejlepším zájmu Zákazníka.
Pokud se Obchodník na základě informací získaných od Zákazníka nebo potenciálního Zákazníka domnívá, že investiční služba, nebo investiční nástroj pro něj
nejsou přiměřené nebo vhodné, upozorní jej na to a investiční službu mu neposkytne. Pokud Zákazníka nebo potenciální Zákazníka neposkytnou informace uvedené
výše, nebo pokud o svých znalostech a zkušenostech poskytnou nedostatečné informace, upozorní je Obchodník, že není schopen určit, zda jsou pro ně navrhovaná
investiční služba a/nebo investiční nástroj přiměřené a vhodné a investiční službu mu nedoporučí.
Obchodník není oprávněn zastupovat Zákazníka v záležitostech týkajících se hlasovacích či jiných práv plynoucích z investičních nástrojů obsažených
v obhospodařovaném portfoliu.
III. Práva, povinnosti a prohlášení Zákazníka
Zákazník je povinen poskytnout Obchodníkovi při plnění jeho závazku dle této Smlouvy veškerou potřebnou součinnost, především sdělit Obchodníkovi veškeré
relevantní skutečnosti a informace, které se vztahují k předmětu Smlouvy.
Zákazník je oprávněn nakládat s investičními nástroji v obhospodařovaném portfoliu výhradně prostřednictvím Obchodníka. Zákazník není oprávněn zadávat
Obchodníkovi pokyny k transakcím s investičními nástroji v obhospodařovaném portfoliu.
Zákazník se zavazuje zaplatit Obchodníkovi za činnost dle Smlouvy odměnu dle Ceníku platného v době poskytnutí služby. Odměna je splatná v den provedení či
realizace pokynu (služby) nebo v den provedení vyúčtování, a to formou inkasního čerpání z finančního účtu Zákazníka.
Ochrana osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl informován zejména o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, subjektu, který bude zpracovávat
jeho osobní údaje, způsobu zpracování jeho osobních údajů, subjektech, kterým mohou být jeho osobní údaje zpřístupněny a dalších právech stanovených
příslušnými právními předpisy. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů Obchodníkem, členech finanční skupiny Obchodníka a právech Zákazníka lze
nalézt na internetových stránkách Obchodníka www.cyrrus.cz, s nimiž byl Zákazník předem seznámen.
Zákazník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že identifikační údaje a další informace o Zákazníkovi, včetně emailové adresy, uvedené v záhlaví Smlouvy a v
související dokumentaci jsou pravdivé a úplné. Zákazník prohlašuje, že peněžní prostředky a investiční nástroje určené k transakcím a obchodům dle Smlouvy jsou
ve vlastnictví Zákazníka, je oprávněn s nimi volně disponovat, a že je nabyl v souladu s právními předpisy. Zákazník zejména odpovídá za to, že tyto peněžní
prostředky a investiční nástroje nepocházejí z trestné činnosti ani nebyly získány převodem či přeměnou za peněžní prostředky a investiční nástroje pocházející z
trestné činnosti a/nebo jiným protiprávním postupem.
Zákazník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sdělil Obchodníkovi veškeré podstatné informace o odborných znalostech v oblasti investic, zkušenostech v oblasti
investic, finančním zázemí, včetně schopnosti nést ztráty a investičních cílech, včetně tolerance k riziku a schopnosti nést ztrátu a že sdělené informace jsou pravdivé.
Zákazník prohlašuje, že si je vědom možnosti případných rizik nebo ztrát vyplývajících z poskytovaných investičních služeb a obchodovaných investičních nástrojů
a že na ně byl Obchodníkem písemně upozorněn ve VOP.

01012020_Smlouva o obhospodařování portfolia_FO

Strana 1

Důležité informace k poskytovaným investičním službám. Zákazník potvrzuje, že byl Obchodníkem seznámen a souhlasí s obsahem Smlouvy, VOP a Ceníkem.
Zákazník prohlašuje, že byl Obchodníkem s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy a poskytnutím investičních služeb seznámen s údaji o jeho osobě,
základními informacemi o poskytovaných investičních službách, investičních nástrojích, kterých se má investiční služba týkat a navrhovanými strategiemi pro
investování, možných rizicích, která mohou být spojena investičními službami nebo investičním nástrojem a o možných zajištěních proti nim, případnými dalšími
závazky vyplývajícími z poskytnutí investičních služeb, převodních místech, režimem ochrany majetku Zákazníka, kategorizací zákazníků a kategorií zařazení
Zákazníka, pravidly pro provádění pokynů, časovým rozvrhem provozního dne, investičními pobídkami, střety zájmů a jejich řešení, veškerých nákladech a
souvisejících úplatách, včetně modelových scénářů nákladů, platebních podmínkách, právech spotřebitele, případně dalšími důležitými informacemi ohledně
podmínek poskytování investičních služeb (dále jen „důležité informace“). Zákazník prohlašuje, že na základě sdělených důležitých informací chápe povahu a
rizika jemu nabízené investiční služby i nabízeného typu investičního nástroje, náklady se službou spojené a je schopen učinit informované investiční rozhodnutí.
8. Veškeré důležité a další informace může Zákazník nalézt na internetových stránkách Obchodníka v sekci o nás: https://www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty.
9. Zákazník souhlasí s tím, že o každé podstatné změně důležitých informací, případně o dalších změnách bude informován zejména prostřednictvím internetových
stránek Obchodníka. Zákazník prohlašuje, že má přístup ke službě internet, což dokládá sdělením emailové adresy v záhlaví Smlouvy, službu internet pravidelně
využívá a má možnost se seznámit s informacemi uvedenými na internetových stránkách Obchodníka před každým poskytnutím investiční služby Obchodníkem.
Zákazník a Obchodník sjednali mezi sebou jako běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání významných informací v souvislosti s touto Smlouvou emailovou korespondenci. E-mailová korespondence bude ze strany Obchodníka odesílána na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo
sdělenou jiným způsobem. Zákazník dává Obchodníkovi souhlas k zasílání e-mailových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou investičních služeb.
Pokud Zákazník sdělí Obchodníkovi více emailových adres, má se informace za odeslaná Zákazníkovi odesláním na kteroukoliv z těchto adres.
10. Při výběrech Zákazníka z portfolia (výběr peněžních prostředků nebo vynětí finančních nástrojů z obhospodařovaného portfolia) je Zákazník povinen dodržet lhůtu
pro výběr v délce trvání 1 roku od zadání pokynu k výběru. Pokud bude Zákazník požadovat výběr z portfolia před uplynutím této lhůty, je Obchodník oprávněn
účtovat z částky výběru poplatek stanovený dle platného Ceníku. Pokyn Zákazníka na výběr z obhospodařovaného portfolia není pokynem ve smyslu odst. 2 tohoto
článku Smlouvy. Při zadávání pokynů Zákazníka na výběr z obhospodařovaného portfolia se přiměřeně uplatní pravidla pro zadávání pokynů obsažená ve VOP.
11. Při výpovědi této Smlouvy je Zákazník oprávněn stanovit obecnou strategii stavu portfolia. Pokud tak Zákazník neučiní, bude Obchodník preferovat při respektování
zájmů Zákazníka peněžní formu portfolia a v souladu s tím je oprávněn prodat veškeré investiční nástroje v portfoliu a vyplatit Zákazníkovi peněžní prostředky,
které tímto prodejem získá po započtení případných pohledávek za Zákazníkem. Za účelem převodu peněžních prostředků z obhospodařovaného portfolia rozhodne
Obchodník na základě vlastní úvahy o tom, které investiční nástroje využije za účelem získání požadovaných finančních prostředků, které jsou předmětem pokynu
na převod peněžních prostředků. Peněžní prostředky odešle Obchodník na evidovaný bankovní účet Zákazníka nejpozději do 20 pracovních dnů od uplynutí lhůty
pro výběr, resp. do 20 pracovních dnů od přijetí pokynu na výběr mimo stanovenou lhůtu, a to za předpokladu, že obhospodařované portfolio je dostatečně likvidní.
V opačném případě odešle Obchodník peněžní prostředky nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jejich získání.
7.

IV. Investiční strategie
Zákazník prohlašuje, že byl před podpisem této Smlouvy Obchodníkem podrobně seznámen s informacemi o investičních nástrojích a upozorněn na investiční
rizika, tak jak jsou uvedena ve VOP. Zákazník bere na vědomí, že toto upozornění je obecné a nepokrývá dílčí rizika spojená s některými druhy či typy investičních
nástrojů, a to bez ohledu na jejich emitenta.
2. Zákazník prohlašuje, že akceptuje investiční riziko spojené se svým portfoliem a zvolenou investiční strategií a že je připraven nést na svůj účet případné ztráty či
související závazky vzniklé případným působením tohoto investičního rizika.
3. Na základě vyhodnocení informací od Zákazníka a konkrétních požadavků Zákazníka se smluvní strany dohodly na investiční strategii, jejíž obsah je uveden
v příloze č. 4 této Smlouvy.
4. Při uplatnění výměnných a předkupních práv a při změnách kurzů cenných papírů, změnách ocenění movitých věcí mohou být podíly dohodnuté v investiční
strategii překročeny nejdéle na dobu tří měsíců, během které musí být zabezpečeno rozložení rizika v souladu s dohodnutou investiční strategií.
5. Po podpisu této Smlouvy resp. vložením finančních prostředků/investičních nástrojů, se struktura portfolia buduje postupně v kontextu krátkodobého vývoje na
trhu. Portfolio je budováno tak, aby nejpozději v horizontu třech měsíců mělo základní strukturu, které bude odpovídat limitům zvolené investiční strategie. V
průběhu třech měsíců, kdy je budována základní struktura portfolia, může být objem investovaných prostředků v dané kategorii odlišný od požadovaných limitů.
6. Součástí obhospodařovaného portfolia Zákazníka se automaticky stávají investiční nástroje, které Obchodník ode dne uzavření Smlouvy nakoupí nebo jinak získá
pro Zákazníka, jakož i peněžní prostředky, které budou připsány ve prospěch obhospodařovaného portfolia na klientské peněžní účty, a veškeré výnosy plynoucí
z jednotlivých investic obhospodařovaného portfolia (např. úroky, dividendy, kapitálové zisky apod.).
7. Pokud aktuální váhy jednotlivých investičních nástrojů překročí stanovené/doporučené hodnoty, je Obchodník povinen učinit opatření, aby jednotlivé váhy
odpovídaly stanovené strategii a to do tří měsíců od uzávěrky portfolia, kdy došlo k překročení stanovených vah. Opatření se nevztahuje na cenné papíry, které
překročily stanovené váhy vlivem růstu jejich tržní ceny avšak maximálně do 50 % hodnoty majetku portfolia a dále také pro případy, kdy k překročení limitů došlo
v důsledku (i) vkladu investičních nástrojů do obhospodařovaného portfolia Zákazníkem nebo (ii) výběrem finančních prostředků či investičních nástrojů z portfolia
na základě žádosti zákazníka, na základě čehož portfolio obsahuje instrumenty bez dostatečné tržní likvidity (např. dluhopisy, investiční certifikáty).
8. Alokace finančních prostředků v rámci obhospodařování portfolia probíhá dle stanovených limitů v rámci této Smlouvy. Dohodnuté limity jsou pro portfolio
manažera Obchodníka závazné. V případě pasivního (vlivem tržního pohybu cen) vychýlení hodnoty z povoleného limitu musí portfolio manažer Obchodníka s
maximální odbornou péčí v horizontu třech měsíců upravit strukturu portfolia tak, aby opět vyhovovalo stanoveným smluvním limitům. Za úpravu pozic se považuje
i změna tržní hodnoty portfolia, která vede k naplnění limitů. Pokud by došlo k vychýlení hodnoty o více jak 20 % z povoleného limitu (např. stanovený limit
maximálně 25 %, vychýlením o více jak 20 % se rozumí hodnota nad 30 %) musí dojít k úpravě struktury portfolia v horizontu dvou týdnů. Aktivním způsobem se
lze dostat mimo stanovené limity jednotlivých kategorií pouze za předpokladu, že realizace požadovaného obchodu by při dodržení limitních hranic bylo neefektivní
z pohledu objemu a placených poplatků. Objem obchodu může být upraven na efektivní hranici, maximální vychýlení od stanovených limitů však po realizaci
takového obchodu nesmí překročit 2 % v absolutní výši (např. limit stanoven na maximálně 20 %, po realizaci takto upraveného obchodu se nesmí překročit hranice
22 %). Při vychýlení aktivním způsobem platí pro opětovné plnění limitů stejná pravidla jako u pasivního vychýlení. Obdobná pravidla platí pro vychýlení hodnot
limitů vlivem výběru peněžních prostředků/investičních nástrojů Zákazníkem.
9. Pokud byla Smlouva jednou ze stran vypovězena, případně uzavřena dohoda o ukončení, postupuje Obchodník dle instrukcí obsažených ve výpovědi/dohodě se
Zákazníkem. V období od podpisu dohody/podání výpovědi se do struktury portfolia již nezařazují nové investiční nástroje. V období od podpisu dohody/podání
výpovědi nejsou stanovené limity dle investiční strategie již závazné a Obchodník pracuje s odbornou péči na dohodnutém způsobu ukončení Smlouvy. Podobně
se postupuje také v případě výběru z portfolia Zákazníka.
10. Měnová diverzifikace: jednotlivé instrumenty portfolia a hotovost bude denominována ve volně směnitelných měnách, především v CZK, EUR, USD a dalších,
pokud se Obchodník se Zákazníkem výhradně nedohodnou na specifické měnové diverzifikaci. K zajištění jednotlivých pozic v obhospodařovaném portfoliu mohou
být využity derivátové obchody (zejména forwardy, swapy, opce).
1.

1.
2.

3.

V. Plná moc
Zákazník podpisem Smlouvy zmocňuje Obchodníka k provádění veškerých úkonů potřebných pro realizaci činností podle této Smlouvy a zavazuje se mu pro tento
účel poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zákazník podpisem Smlouvy zmocňuje Obchodníka k provedení všech služeb v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) a u ostatních
smluvních partnerů Obchodníka, které souvisejí s plněním předmětu smlouvy, zejména k provádění všech evidenčních, informačních, archivních a reklamačních
služeb na Zákazníkově účtu vlastníka v CDCP, k zadávání a vypracování stavových výpisů a k převzetí všech výpisů a výsledků zpracování těchto služeb. Zákazník
tímto dává Obchodníkovi pokyn, aby byl u stávajícího Zákazníkova účtu vlastníka v CDCP, nebo po jeho založení na základě této Smlouvy, evidován jako správce
ve smyslu ZPKT a pro Zákazníka zajišťoval výplatu výnosů z investičních nástrojů a další činnosti se správou spojené. Zákazník je oprávněn pověření Obchodníka
k výkonu správce na Zákazníkově účtu vlastníka v CDCP kdykoliv odvolat.
Obchodník je oprávněn zmocnit k provedení úkonů v rozsahu čl. V. 1. a V. 2. jiné osoby.
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1.
2.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

VI. Řešení sporů a rozhodné právo
Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními českého práva, pravidly jednotlivých
finančních trhů, finančních zprostředkovatelů a vypořádacích center.
Jakékoliv spory mezi Zákazníkem a Obchodníkem vyplývající z této Smlouvy nebo s ní spojených budou řešeny především vzájemnou dohodou. Pokud tímto
způsobem nemůže být spor vyřešen během 30 dnů poté, co jej jedna ze stran vyvolala, může být rozhodován příslušným soudem České republiky.
VII. Závěrečná ustanovení
Obchodník je oprávněn jednostranně měnit VOP, a to v návaznosti na změny právních předpisů, pravidel oficiálních trhů a vypořádacích center a obchodních
podmínek třetích osob, jež Obchodník využívá ke splnění závazků vůči zákazníkům, zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb, nebo z jiných
důvodů, avšak jen pokud taková změna VOP není v neprospěch Zákazníka. Obchodník v takovém případě Zákazníka upozorní na změnu VOP ve výpisech o
realizovaných pokynech a/nebo ve VIP sekci internetových stránek Obchodníka, která bude obsahovat text nových VOP, v časovém předstihu alespoň 15 dnů před
nabytím účinnosti. Za změnu se nepovažuje oprava chyb. Zákazník se zavazuje se s novým zněním VOP seznámit. Pokud Zákazník do 15 dnů od sdělení informace
Obchodníkem o změně VOP neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním VOP nebo přijímá-li nadále služby poskytované Obchodníkem, stává se nové
znění VOP závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to ode dne určeném ve sdělení a novém znění
VOP. Pokud se úprava některé otázky ve VOP liší od úpravy ve Smlouvě, má úprava v Smlouvě přednost.
Ceník může být Obchodníkem jednostranně změněn. O všech změnách bude Zákazník vyrozuměn ve výpisech o realizovaných pokynech a/nebo ve VIP
sekci internetových stránek Obchodníka, v časovém předstihu alespoň 15 dnů před nabytím účinnosti. Pokud Zákazník do 15 dnů od sdělení informace
Obchodníkem o změně Ceníku neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním nebo přijímá-li nadále služby poskytované Obchodníkem, stává se nový
Ceník závazný pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to ode dne určeném ve sdělení a novém Ceníku.
Obchodník se zavazuje usilovat o optimální výkon obhospodařovaného portfolia, a to zejména s ohledem na ujednání v této Smlouvě. Obchodník nezaručuje
Zákazníkovi žádné určité konkrétní zhodnocení obhospodařovaného portfolia nebo jeho růst v žádném časovém období. Obchodník nezaručuje, že v průběhu trvání
obhospodařování portfolia Zákazníka dle této Smlouvy nedojde ke snížení tržní hodnoty investičních nástrojů v obhospodařovaném portfoliu a žádným způsobem
Zákazníkovi za takové případné snížení hodnoty neodpovídá
Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky, podepsanými Zákazníkem a Obchodníkem. Toto ustanovení neplatí pro změnu
VOP a Ceníku, které mohou být Obchodníkem jednostranně měněny postupem dle čl. VII. 1. a VII. 2 Smlouvy.
Zákazník je povinen neprodleně písemně (popřípadě jiným dohodnutým způsobem) oznámit Obchodníkovi veškeré změny identifikačních údajů týkajících se
Zákazníka, které Zákazník poskytl Obchodníkovi v souvislosti se Smlouvou, a to zejména změnu informací uvedených v záhlaví Smlouvy; tato povinnost se
vztahuje i na změny identifikačních údajů zmocněných osob. Pokud není dohodnuto jinak, je změna údajů vůči Obchodníkovi účinná následující pracovní den po
doručení oznámení podle předchozí věty.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Jakákoliv smluvní strana může kdykoli tuto Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dnů.
Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od této Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, pokud byla smlouva uzavřena prostředky komunikace na
dálku. Odstoupení je nutno zaslat písemně na adresu sídla Obchodníka uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Vzor formuláře pro odstoupení je k dispozici zde.
Smlouva vstupuje v platnost okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti zaevidováním Zákazníka do informačního obchodního
systému Obchodníka.
Platnost jakéhokoliv Zákazníkova příkazu končí ukončením této Smlouvy. Závazky ze Smlouvy vzniklé v době její účinnosti tím nejsou dotčeny.
Zákazník není oprávněn převést jakákoli svá práva nebo závazky z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka.
Smlouva nahrazuje jakákoli předchozí smluvní ujednání mezi stranami této Smlouvy, a to písemná i ústní.
Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, porozuměly všem jejím ustanovením, což stvrzují svými podpisy.

V ……... dne ………………..

__________________________
Obchodník

V ……………. ……… dne ……………………………

__________________________
Zákazník
Dle OP (pasu) č.:
Ověřil:
Podpis:

Přílohy:
1. VOP
2. Ceník pro službu Asset management
3. Seznam majetku Zákazníka vkládaného do portfolia
4. Investiční strategie Zákazníka

01012020_Smlouva o obhospodařování portfolia_FO

Strana 3

