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Jméno a příjmení:

AKCENTA CZ a.s. (Obchodník) je povinna v souladu s ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon”), uchovávat písemné záznamy z osobních jednání mezi zákazníkem (klientem) a Obchodníkem. Cílem tohoto záznamu je 

zachytit obsah jednání tak, aby na jejich základě bylo možné sledovat dodržování požadavků podle Zákona a podle dalších přímo použitelných předpisů 

Evropské unie, zejména zda Obchodník dodržuje své povinnosti vůči zákazníkům. 

Prohlášení klienta

Prohlašuji, že odpovědi ve výše uvedeném dotazníku jsem uvedl sám a uvedené údaje jsou pravdivé. Dále potvrzuji, že jsem převzal jedno vyhotovení 

tohoto formuláře.

Zápis z jednání s klientem

Osobní schůzka byla za účelem:

Uzavření Rámcové smlouvy

Aktualizace smluvních údajů na Rámcové smlouvě

Předání a podpis dokumentů k novele ZPKT (nové dotazníky)

Podání obecné informace k uzavírání termínových obchodů s Obchodníkem
a zodpovězení dotazů

Jiné:

Po dobu jednání obchodník:

Podával ucelené informace

Odpověděl na všechny moje dotazy

Upozornil mě na rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů (např.
předáním Informační brožury)

Informoval mě o veškerých nákladech spojených s uzavíráním termínových
obchodů

Informoval mě o nutnosti zřídit si číslo LEI a uhradit poplatek za jeho přidělení
a následně roční obnovu LEI

Informoval mě o platebních podmínkách pro provádění termínovaných
obchodů 

Nenabízel mi konkrétní investiční strategie (konkrétní nákup měnového páru
za konkrétní kurz apod.) 

Jiné:

Od obchodníka jsem převzal:

Informační brožuru pro platební a investiční služby

Investiční dotazníky

Novou dokumentaci k Rámcové smlouvě

Jiné:

Iniciátorem schůzky je:

Klient

Obchodník

mezera mezi tabulky

+ text

mezera mezi odstavci

Podpis

Jméno a příjmení

V:

Dne:

Za AKCENTA CZ a.s.

Za klienta

Podpis

Jméno a příjmení

Funkce

V:

Dne:

Podpis

Jméno a příjmení

Funkce

V:

Dne:

Podpis

Jméno a příjmení

Funkce

V:

Dne:

podpisy
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