
Č. Název ISIN Proveďte prodej**

1.
 bez prodeje již nakoupených CP/ZCP 
 počet kusů CP/ZCP 
 vše

2.
 bez prodeje již nakoupených CP/ZCP 
 počet kusů CP/ZCP 
 vše

3.
 bez prodeje již nakoupených CP/ZCP 
 počet kusů CP/ZCP 
 vše

4.
 bez prodeje již nakoupených CP/ZCP 
 počet kusů CP/ZCP 
 vše

5.
 bez prodeje již nakoupených CP/ZCP 
 počet kusů CP/ZCP 
 vše

6.
 bez prodeje již nakoupených CP/ZCP 
 počet kusů CP/ZCP 
 vše

7.
 bez prodeje již nakoupených CP/ZCP 
 počet kusů CP/ZCP 
 vše

8.
 bez prodeje již nakoupených CP/ZCP 
 počet kusů CP/ZCP 
 vše

Pokyn ke změně pokynu k nákupu
(dále “Pokyn“) v souladu s § 6 ods.1 písm. b), § 6 ods.2 písm. a) a/ alebo § 31 Zákona č. 566/2001 Z.z.  o cenných papieroch a investičných službách a o změně a doplnění 
některých zákonů (dále „zákon o cenných papieroch“), společnosti International Investment Platform, o.c.p., a.s., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 35 771 801, zapsanej v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vložka číslo: 4532/B, (dále “Obchodník“) předkládá Klient uveden v Článku I.

Vyplněný formulář odešlete na adresu: International Investment Platform, o.c.p., a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

ČLÁNEK I - KLIENT

ČLÁNEK II

1. Pokyn na PRODEJ Cenného papíru (dále “CP“)/ Zahraničního cenného papíru (dále “ZCP“)*
  bez prodeje již všech nakoupených CP/ ZCP
  všech CP/ ZCP
  níže uvedených CP/ ZCP

* hodící se možnost označte křížkem

** vyberte jednu z 3 možností a volbu označte křížkem. V případě nevybrání žádné z možností, bude Obchodník 
postupovat jako v případě zaškrtnutí možnosti bez prodeje již všech nakoupených CP/ ZCP

1. Číslo Investičního účtu FlexMax Konto (Identifikační údaj):
2. Příjmení:       3. Jméno:       4. Titul:
5. Rodné číslo:      6. Datum narození (vyplní se, jestli nemá rodné číslo):
7. Typ dokladu totožnosti:*  Občanský průkaz  Cestovní pas 8. Číslo dokladu totožnosti:   9. Platný do:
10. Doklad vydal:                      11. St. příslušnost:*  CZ  jiná:
12. Telefon:     13. E-mail:
14. Ulice, číslo:     15. PSČ:   16. Obec:
17. Korespondenční adresa:
                (vyplní se, jestli je odlišná od adresy trvalého pobytu)



Č. Název ISIN % z Celkové sumy investice  
(součet procentních podílů musí být 100)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ČLÁNEK III

1. Přijetí a provedení Pokynu Obchodníkem se řídí Obchodními podmínkami International Investment Platform, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto (dále 
“Obchodní podmínky“), zákonom o cenných papieroch, Obchodným zákoníkom a ostatními právními předpisy, a to v uvedeném pořadí.

2. Klient potvrzuje, že
a) se obeznámil s povahou rizik spojených s poskytovanými investičními službami, s kritérii kategorizace klientů, se svými právy na poskytování informací 

ze strany Obchodníka, povinnostech a zodpovědnostech Obchodníka, s metodou a frekvenci oceňování finančních nástrojů Klienta, s opatřeními pro 
předcházení vzniku střetu zájmů uvedených v Informacech pro klienty a potenciální klienty o pravidlech poskytování investičních služeb,

b) se obeznámil s informacemi o místě výkonu služby v rámci strategie provádění pokynů, o strategii provádění a předávání pokynů Obchodníka, 
uvedených v Strategii provádění pokynů a Informacech pro klienty a potenciální klienty o pravidlech poskytování investičních služeb, 

c) se obeznámil způsobem a rozsahem systému ochrany Klientů a o zárukách poskytovaných tímto systémem uvedených v Informacech pro klienty 
o Garančním fondu investic a v Informacech pro klienty a potenciální klienty o pravidlech poskytování investičních služeb,

d) se obeznámil s výškou poplatků a náhrad, které souvisí s Pokynem uvedených v Sazebníku poplatků a náhrad International Investment Platform, 
o.c.p., a.s. a bere na vědomí, že Obchodník zrealizuje nákup CP/ ZCP až po odečtení poplatků, 

e) se obeznámil s Obchodnímmi podmínkami účinnými v čase podpisu tohoto Pokynu, všechny výše uvedeny informace a dokumenty jsou zveřejněny 
a Klientovi dostupné na webovém sídle Obchodníka www.iiplt.com/cs/dokumenty-obecne,

f)    je   není* politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 297/2008 Z. z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon č. 297/2008 Z.z.),

g)    je   není* sankcionovanou osobou ve smyslu zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnění zákona č. 566/2001 
Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o cenných papieroch) ve znění pozdějších předpisů,

h) při výběru CP/ZCP se seznámil a souhlasí s prospekty, zjednodušenými prospekty nebo klíčovými informacemi pro investory, výročními a pololetními 
zprávami jako i se stanovami vydanými emitentmi CP/ ZCP, identifikovaných v tomto Pokynu,

i) bere na vědomí, že Obchodník jako provozovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v tomto Pokynu v souladu s GDPR, dle zákona 
č. 297/2008 Z. z. a zákona o cenných papieroch pro účely v niž uvedeny. Na toto zpracování není třeba souhlasu Klienta. Podrobné informace 
o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace pro klienty ve smyslu ustanovení článku 13 a 14 Nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů (GDPR) zveřejněném na webovém sídle Obchodníka 
www.iiplt.com/cs/dokumenty-obecne,

j) peněžní prostředky, které investuje nepocházejí z nelegální činnosti, jejíž součástí je i praní špinavých peněz, a že peněžní prostředky jsou vlastnictvím 
Klienta a Klient je investuje na svůj vlastní účet. Pokud jsou tyto peněžní prostředky vlastnictvím jiné osoby, je Klient povinen uvést jméno, příjmení, 
rodné číslo nebo datum narození a adresu trvalého pobytu, státní příslušnost a číslo dokladu totožnosti fyzické osoby nebo název, sídlo a identifikační 
číslo právnické osoby, pokud jej má přiděleno, jejíž vlastnictvím jsou peněžní prostředky; v takovém případě je Klient povinen předložit písemný 
souhlas dotyčné osoby na použití jejích peněžních prostředků,

k) všechny údaje uvedené v tomto Pokynu jsou správné, pravdivé a aktuální.

Klient vyplněním výše uvedené Tabulky dává pokyn k nákupu CP/ ZCP a žádá o změnu alokace z předchozího pokynu na ním zvolenou alokaci. Klient uvede název 
a ISIN jednotlivých CP/ ZCP, které si zvolil a procentní podíl z Celkové sumy investice, přičemž součet procentních podílů se musí rovnat 100 %, t.j. tvořit Celkovou sumu 
investice. Výběr CP/ ZCP musí odpovídat rizikovému profilu Klienta. Pokud Obchodník nemůže realizovat nákup CP/ ZCP určených Klientem v bodě 2 tohoto Článku, 
nebo výběr CP/ ZCP neodpovída rizikovému profilu Klienta, Obchodník bezodkladně o tom písemně informuje Klienta, a zároveň Klienta v závislosti od okolností 
vyzve, aby do 5 pracovních dní ode dne doručení oznámení Pokyn doplnil, opravil nebo potvrdil, resp. aktualizoval údaje na zjištění jeho rizikového profilu.

Datum:    Místo:                       Podpis Klienta:

(Podpis Klienta musí být ověřen úředně.)

2. Pokyn k NÁKUPU CP/  ZCP a  žádost o změnu alokace z předchozího pokynu na alokaci CP/ ZCP uvedenou v tabulce níže


	1 cu: 
	2 p: 
	3 n: 
	4 t: 
	5 rc: 
	6 cu: 
	8 dt: 
	9 pd: 
	10 dv: 
	11 sp: 
	12 t: 
	13 em: 
	14 uc: 
	15 psc: 
	16 o: 
	17 ka: 
	doklad: Off
	st prislusnost: Off
	prodej: Off
	1 1nazov: 
	1 1isin: 
	provedte prodej: Off
	1 1pocet kusov: 
	1 2nazov: 
	1 2isin: 
	provedte prodej2: Off
	1 2pocet kusov: 
	1 3nazov: 
	1 3isin: 
	provedte prodej3: Off
	1 3pocet kusov: 
	1 4nazov: 
	1 4isin: 
	provedte prodej4: Off
	1 4pocet kusov: 
	1 5nazov: 
	1 5isin: 
	provedte prodej5: Off
	1 5pocet kusov: 
	1 6nazov: 
	1 6isin: 
	provedte prodej6: Off
	1 6pocet kusov: 
	1 7nazov: 
	1 7isin: 
	provedte prodej7: Off
	1 7pocet kusov: 
	1 8nazov: 
	1 8isin: 
	provedte prodej8: Off
	1 8pocet kusov: 
	pg2-nazov1: 
	pg2-ISIN1: 
	pg2-perc1: 
	pg2-nazov2: 
	pg2-ISIN2: 
	pg2-perc2: 
	pg2-nazov3: 
	pg2-ISIN3: 
	pg2-perc3: 
	pg2-nazov4: 
	pg2-ISIN4: 
	pg2-perc4: 
	pg2-nazov5: 
	pg2-ISIN5: 
	pg2-perc5: 
	pg2-nazov6: 
	pg2-ISIN6: 
	pg2-perc6: 
	pg2-nazov7: 
	pg2-ISIN7: 
	pg2-perc7: 
	pg2-nazov8: 
	pg2-ISIN8: 
	pg2-perc8: 
	politicky expo: Off
	sankcionovana osoba: Off
	datum: 
	misto: 
	Save As: 
	Print: 
	Reset Form: 


