DOHODA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY
kterou uzavřela

BH Securities a.s.
se sídlem Na Příkopě 848/6, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2288 (Komisionář)
a
…………………….. (Komitent)

VS: ………………………
dne …………………
1.1.

Komitent podává pokyny k obchodním transakcím způsobem stanoveným v komisionářské smlouvě uzavřené mezi Komisionářem a
Komitentem a ve Všeobecných obchodních podmínkách, nebo prostřednictvím investičního zprostředkovatele:
……………………………….
(dále jen „investiční zprostředkovatel“ nebo „IZ“),
který předává tyto pokyny Komisionáři.

1.2.

Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda o zprostředkování provádění investiční služby (dále jen „Dohoda o zprostředkování“) má
povahu dodatku ke komisionářské smlouvě, kterou mezi sebou strany uzavřely (dále jen „komisionářská smlouva“). Smluvní strany
se dohodly, že i přes to, že Komitent využívá služeb Komisionáře prostřednictvím IZ, Komisionáři náleží za jeho činnost smluvní
odměna ve výši uvedené v Sazebníku poplatků, který je součástí komisionářské smlouvy (dále jen „Sazebník poplatků“). Další práva
a povinnosti stran jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí komisionářské smlouvy (dále též
„VOP“).Komitent bere na vědomí, že v souvislosti s činností IZ pro Komitenta Komisionář v souladu s VOP poskytuje investičnímu
zprostředkovateli pobídky (dále jen „Pobídky pro IZ“), a to v případech, kdy jeho činnost přispívá ke zlepšení kvality poskytované
služby, a kdy IZ, vedle zprostředkování podávání pokynů Komitenta, poskytuje Komitentovi i další služby, zejména přijímání a
předávání pokynů, informační servis, vytvoření distribučního kanálu, školení zvyšující kvalifikaci, předávání aktuálních informací
Komitentovi o situaci na kapitálových trzích nebo usnadnění přístupu k investičním službám (dále jen „Další služby“).

1.3.

Komitent podpisem této Dohody o zprostředkování výslovně prohlašuje, že se seznámil s VOP, zejména výslovně prohlašuje
seznámení s právy a povinnostmi stran týkajícími se odměn, poplatků a pobídek.

1.4.

Komitent podpisem této Dohody o zprostředkování potvrzuje Komisionáři, že se s investičním zprostředkovatelem výslovně dohodl na
tom, že činnost IZ pro Komitenta zahrnuje i Další služby a že Komitent uvedené služby dle své dohody s investičním
zprostředkovatelem čerpá a bude čerpat, a to způsobem dle své volby a potřeb.

1.5.

Komitent žádá – nepřeje si*(nehodící se škrtněte), aby výše uvedenému investičnímu zprostředkovateli Komisionář zřídil přístup na účet
Komitenta. V případě zřízení tohoto přístupu na účet Komitenta může investiční zprostředkovatel pod vlastním profilem (loginem)
sledovat obchodní aktivity probíhající na účtu (pod výše uvedeným VS) a předávat pokyny Komitenta Komisionáři prostřednictvím
webového rozhraní, případně telefonicky. (V případě nesouhlasu se zřízením přístupu na účet Komitenta nelze předávat pokyny ani
prostřednictvím webového rozhraní ani telefonicky).

1.6.

Komitent komunikuje s Komisionářem a s investičním zprostředkovatelem v českém jazyce (pokud se nedohodnou jinak).

Za BH Securities a.s. (Komisionáře)
Dne:
Jméno:

Za Zákazníka (Komitenta)
Dne:
Jméno:

Funkce/pracovní zařazení:
Zaměstnanec Smluvního oddělení BH Securities a.s.

Podpis:

Vyhotovil dne:

Podpis ověřil dle dokladu:
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Vedoucí Smluvního oddělení:
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