K
PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Zákazník prohlašuje, že byl Obchodníkem (BH Securities a.s.) před uzavřením Komisionářské smlouvy výslovně upozorněn mimo jiné na ustanovení VII
Komisionářské smlouvy, které odkazuje na Všeobecné obchodní podmínky a Sazebník poplatků, OPR (Obchodní podmínky pro obchodování na úvěr a PUIA (Obchodní
podmínky pro upisování investičních akcií), které jsou uvedeny mimo vlastní text smlouvy, avšak tvoří obsahově nedílnou součást smlouvy.
Zákazník prohlašuje, že byl Obchodníkem s významem tohoto ustanovení seznámen a je si vědom skutečnosti, že ustanovení obsažená ve Všeobecných
obchodních podmínkách a v Sazebníku poplatků tvoří součást Komisionářské smlouvy, byť se nachází mimo vlastní text smlouvy, a jsou pro Obchodníka i pro
Zákazníka závazná stejně, jako ustanovení obsažená přímo ve smlouvě (případná odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním Všeobecných obchodních
podmínek a Sazebníku poplatků přednost).
Zákazník výslovně potvrzuje, že si uvědomuje, že díky doložce obsažené v ustanovení 7.1 Komisionářské smlouvy je vázán nejen ustanoveními obsaženými
přímo v textu této smlouvy, ale i všemi povinnostmi, které jsou obsaženy ve Všeobecných obchodních podmínkách a v Sazebníku poplatků, a že nesplnění
povinnosti vyplývající z Všeobecných obchodních podmínek a ze Sazebníku poplatků má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající přímo z textu
smlouvy, která na ně odkazuje.
Zákazník prohlašuje, že měl Všeobecné obchodní podmínky, OPR (Obchodní podmínky pro obchodování na úvěr, PUIA (Obchodní podmínky pro upisování investičních
akcií) a Sazebník poplatků k dispozici před podpisem Komisionářské smlouvy, seznámil se s nimi a porozuměl jim, stejně jako předloženému návrhu
Komisionářské smlouvy.
Zákazník rovněž prohlašuje, že byl Obchodníkem před podpisem Komisionářské smlouvy informován o obsahu celého závazkového vztahu uzavíraného s
Obchodníkem, včetně smluvních podmínek a že měl možnost klást Obchodníkovi doplňující dotazy. Zákazník prohlašuje, že mu byla případná nejasná ustanovení
uzavíraného závazkového vztahu dostatečně vysvětlena a že smluvní dokumentace předložená k podpisu neobsahuje ustanovení, která by mu byla
nesrozumitelná. Zákazník dále výslovně potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že Obchodník je na základě ustanovení 7.5 Komisionářské smlouvy oprávněn
Všeobecné obchodní podmínky, OPR (Obchodní podmínky pro obchodování na úvěr, PUIA (Obchodní podmínky pro upisování investičních akcií) a Sazebník
poplatků jednostranně změnit, a to v rozsahu vymezeném ve Všeobecných obchodních podmínkách, OPR a PUIA. Zákazník rovněž potvrzuje, že si je vědom
skutečnosti, že může změny Všeobecných obchodních podmínek, OPR, PUIA a Sazebníku poplatků na základě ustanovení 7.5 Komisionářské smlouvy odmítnout
a současně Komisionářskou smlouvu vypovědět.
Zákazník prohlašuje, že je-li mezi ním a Obchodníkem uzavřena Dohoda o zprostředkování investiční služby investičním zprostředkovatelem (dále jen „IZ“), byl
před jejím podpisem informovován o jejím významu a důsledcích pro obsah závazkového vztahu mezi ním a Obchodníkem. Zákazník rovněž prohlašuje, že byl
před podpisem uvedené dohody seznámen s podstatou poskytování investičních služeb prostřednictvím příslušného IZ. A zákazník konečně rovněž prohlašuje, že
byl před podpisem uvedené dohody seznámen s tím, že v souvislosti s činností IZ pro zákazníka Obchodník v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami
poskytuje IZ pobídky, a to v případech, kdy jeho činnost přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby, a kdy IZ, vedle zprostředkování podávání pokynů
Zákazníka, poskytuje Zákazníkovi i další služby, zejména přijímání a předávání pokynů, informační servis, vytvoření distribučního kanálu, školení zvyšující
kvalifikaci, předávání aktuálních informací Zákazníkovi o situaci na kapitálových trzích nebo usnadnění přístupu k investičním službám.. Zároveň Zákazník
prohlašuje, že byl seznámen s tím, že Obchodník při splnění podmínek stanovených aplikovatelnými právními předpisy přijímá pobídky od emitentů investičních
nástrojů v případech, kdy se Obchodník určitými službami a činnostmi podílí na emisi investičního nástroje. Tento nástroj může být poskytnut i Zákazníkovi.
Zákazník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před podpisem Komisionářské smlouvy měl kromě návrhu smlouvy k dispozici následující dokumenty:
Investiční upozornění, Poctivá prezentace, Investiční dotazník, VOP (Všeobecné obchodní podmínky), OPR (Obchodní podmínky pro obchodování na
úvěr, PUIA (Obchodní podmínky pro upisování investičních akcií), Sazebník poplatků, Pravidla provádění pokynů za nejlepších podmínek, Seznam
Převodních míst, Reklamační řád, Informační rozcestník (Společnost BH Securities a.s. - obecné informace), Investorské FAQ (obsahující důležité
informace o kapitálových trzích a investování s BH Securities a.s.), Specifická rizika investování do cenných papírů (včetně derivátů), Střet zájmů,
Investiční pobídky, Ochrana osobních údajů, Škola investora, Web obchodování návod.
Zákazník prohlašuje, že před podpisem Komisionářské smlouvy měl možnost se s uvedenými dokumenty seznámit, a to buď v jejich listinné podobě nebo na
internetových stránkách Obchodníka, s uvedenými dokumenty se před podpisem Komisionářské smlouvy seznámil a porozuměl jim, anebo mu význam informací
v uvedených dokumentech v případě, kdy byl Obchodník informován, že zákazník určitým informacím neporozuměl, byl před podpisem Komisionářské smlouvy
Obchodníkem vysvětlen. Zákazník potvrzuje, že obdržel veškeré předmětné dokumenty v platném znění v dostatečném předstihu před uzavřením Komisionářské
smlouvy a že si je vědom, že o jejich obsahu a jejich změnách bude Obchodníkem informován v zákaznické části internetové stránky Obchodníka BHS ONLINE,
kterou se zavazuje i z tohoto důvodu pravidelně sledovat v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami. Zákazník výslovně prohlašuje, že měl možnost
všechny informace dle tohoto prohlášení dostat v papírové podobě a upřednostnil elektronickou formou a informovování prostřednictvím zákaznické části
internetových stránek Obchodníka, případně je dostal i v listinné podobě.
Zákazník proto výslovně prohlašuje, že mu byly před podpisem Komisionářské smlouvy předány identifikační údaje Obchodníka jako poskytovatele investiční
služby, telefonní a elektronické kontakty a Zákazník byl seznámen s předmětem podnikání Obchodníka. Zákazník výslovně prohlašuje, že byl před podpisem
Komisionářské smlouvy seznámen:
-

s podstatou investiční služby, která je z pohledu Zákazníka představována v přijímání pokynů Zákazníka Obchodníkem, případně přijímání peněžních
úvěrů a zápůjček investičních nástrojů od Obchodníka, upisování investičních akcií,

-

se skutečností, že Obchodník neposkytuje službu investičního poradenství, a tedy nehodnotí žádným způsobem, zda nákup nebo prodej jednotlivých
investičních nástrojů nebo realizace jakýchkoliv pokynů Zákazníka individuálně odpovídá profilu daného Zákazníka a pokud je Zákazníkovi nabízen
nějaký investiční nástroj, není tak nikdy činěno v rámci investičního poradenství;

-

s charakteristikou investičních nástrojů, kterých se týkají poskytované služby;

-

se skutečností, že Obchodník odmítne poskytnutí požadované služby v celém rozsahu nebo částečně, pokud hrozí střet zájmů mezi obchodníkem a
zákazníkem nebo mezi zákazníky obchodníka navzájem, a že obchodník neprovede pokyn, jestliže by na základě jeho provedení mohlo dojít k
manipulaci trhu,

-

se způsobem nakládání s peněžními prostředky a investičními nástroji Zákazníka, s možností, že tyto prostředky a nástroje mohou být v rámci
poskytování služeb vedeny na účtu u třetí strany (včetně třetích stran ze zemí mimo EU), prostřednictvím které Obchodník poskytuje své služby nebo u
které tento majetek ukládá a byl explicitně upozorněn na rizika spojená s tímto nakládáním s prostředky Zákazníka; Zákazník potvrzuje, že si je vědom,
že jeho práva se mohou v důsledku vedení majetku u třetích osob (mimo EU) lišit v důsledku odlišné právní úpravy,

-

se způsobem vzájemného platebního styku mezi Zákazníkem a Obchodníkem,
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-

podrobně s riziky obchodování na kapitálových trzích a obchodování s jednotlivými investičními nástroji, a že je mu zejména známo, že minulé výnosy
z obchodování s investičními nástroji nezaručují jakékoliv budoucí výnosy,

-

o hlavní charakteristice právní úpravy finančního zajištění dle zákona č. 408/2010 a odlišnosti finančního zajištění od obecné úpravy zástavního práva
a převodu věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot ve prospěch věřitele,

-

se způsobem ukončení Komisionářské smlouvy, rovněž byl seznámen se skutečností, že podle § 1847 občanského zákoníku nelze od Komisionářské
smlouvy odstoupit, neboť investiční služba poskytovaná Obchodníkem závisí na pohybech cen na finančních trzích, které Obchodník nemůže ovlivnit,

-

se skutečností, že Obchodník svým Zákazníkům neposkytuje daňové poradenství, a proto upozorňuje Zákazníky, že každou jednotlivou situaci je třeba
konzultovat s daňovým poradcem.

-

se skutečností, že smluvní vztahy s Obchodníkem se řídí právem České republiky, komunikace mezi Zákazníkem a Obchodníkem probíhá v českém
jazyce,

-

s veškerými náklady a souvisejícími úplatami, včetně úplaty za investiční službu, investiční nástroj a nákladů a úplat, které nevznikají v důsledku
tržního rizika,

-

se skutečností, že Obchodník při splnění podmínek stanovených aplikovatelnými právními předpisy přijímá pobídky od emitentů investičních nástrojů
v případech, kdy se Obchodník určitými službami a činnostmi podílí na emisi investičního nástroje,

-

se skutečností, že orgánem dohledu nad činností Obchodníka je Česká národní banka a Zákazníkovi jsou známy kontaktní údaje orgánu dohledu,

-

s existencí a důvody existence Garančního fondu,

-

s existencí a důvody existence Finančního arbitra (www.finarbitr.cz), který je způsobilý k mimosoudnímu vyřízení spotřebitelského sporu Zákazníka a
Obchodníka.

-

činnost Obchodníka i veškerá smluvní dokumentace podléhá právním předpisům České republiky a přímo použitelným právním předpisům Evropské
unie.

-

se skutečností, že rozhodným právem pro řešení případných sporů mezi Zákazníkem a Obchodníkem je české právo. Případné spory budou řešeny
českými soudy, jejichž věcná a místní příslušnost bude stanovena v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů. V případě Zákazníků, kteří jsou občany jiného státu, bude příslušnost soudu stanovena podle právních předpisů Evropské unie, příp. podle
předpisů o mezinárodním právu soukromém.

Zákazník potvrzuje, že je výlučným vlastníkem peněžních prostředků a investičních nástrojů určených k nákupu či prodeji, a není-li jejich výlučným vlastníkem,
v takovém případě zákazník potvrzuje, že je s uvedenými peněžními prostředky a investičními nástroji oprávněn nakládat v rozsahu vyplývajícím ze smluvního
vztahu mezi ním a Obchodníkem a že získal veškeré povolení a souhlasy, které jsou k takovému nakládání vyžadovány aplikovatelnými právními předpisy.
Zákazník prohlašuje, že má pravidelný přístup k internetu a souhlasí s tím, že bude informován elektronickou cestou v souladu s Všeobecnými obchodními
podmínkami (včetně přístupu k BHS ONLINE, webových stránek společnosti www.bhs.cz a dalších kanálů).

Za BH Securities a.s.
Dne:
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