ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU ‐ FO
Údaje vyplňte, prosím, hůlkovým písmem podle tohoto vzoru. Číselné údaje zarovnávejte vpravo, ostatní pište zleva. Nevyplněné položky neškrtejte. Dokumenty nesešívejte. Děkujeme.

Pokud číslo účtu začíná číslem 3, žádáte o otevření Obchodního* účtu
Pokud číslo účtu začíná číslem 4, žádáte o otevření Manažovaného* účtu
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* Ve smyslu Všeobecných
obchodních podmínek EIC

ČÍSLA
ÚČTŮ V EIC
Příjmení

Rodné číslo

Jméno

Datum
narození

Ulice a číslo
popisné

Číslo průkazu
totožnosti

Identifikační údaje

Adresa trvalého pobytu

Pokud číslo účtu začíná číslem 1, žádáte o otevření Investičního* účtu
Pokud číslo účtu začíná číslem 2, žádáte o otevření Cílového* účtu
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(bez lomítka)
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** Státní
příslušnost

Obec

PSČ

**
Země

** Daňový
domicil

Korespondenční adresa e-mail

!

** jiné než ČR

Telefonní číslo

+

Kontaktní údaje

Pokud e-mailovou adresu neuvedete, Vaše Žádost nebude akceptována.

e-mail

(vyplní poradce)

(vyplní poradce)

A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

Jméno a
příjmení
Ulice a číslo
popisné
PSČ

**
Země

Obec
Přílohy

fotokopie průkazu totožnosti (Klienta a Disponentů)

rodný list (nezletilého Klienta)

souhlas dotčené osoby (pokud peníze nepatří Klientovi)

BANKOVNÍ SPOJENÍ (Uveďte čísla účtů, na které Vám budou poukazované platby od EIC) Pokud číslo účtu neuvedete, Vaše Žádost nebude akceptována.
předčíslí

číslo účtu

kód banky

měna účtu

Bankovní účty

Název účtu (vyplňte, jen když se liší od Vašeho jména).
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DISPONENT č. 1 (Neuvádějte Klienta)
Příjmení

Disponenti

Jméno

Rodné
číslo

Číslo průkazu
totožnosti

Rodné
číslo

Číslo průkazu
totožnosti

e-mail
DISPONENT č. 2 (Neuvádějte Klienta)
Příjmení
Jméno
e-mail
PODPISEM TÉTO ŽÁDOSTI PROHLAŠUJETE
a) že jste se seznámili se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti EIC, nevypracovali jste je, nezodpovídáte za jejich obsah a souhlasíte s nimi;
b) že po akceptaci této Žádosti společností EIC, vzniká mezi Vámi a společností EIC smluvní vztah, kterým se v celém rozsahu nahrazují jakékoliv předcházející
ústní nebo písemné dojednání týkající se investování;
c) že společnost EIC Vás informovala o možnosti ztráty práv na ochranu a práv na náhradu, pokud jste nás požádali, aby se s Vámi jednalo jako s profesionálním
klientem;
d) že pokud máte pravidelný přístup k internetu, souhlasíte s poskytováním informací o stavu pokynů a uskutečněných obchodech na internetové
stránce www.eic.eu;
e) že jste se seznámili se všemi relevantními dokumenty společnosti EIC (zejména Ceník služeb, Garanční fond investic a podmínky záručního systému) a svým
podpisem s nimi vyjadřujete souhlas;
f) že všechny peněžní prostředky, které investujete, jsou Vašim vlastnictvím a obchody vykonáváte na vlastní účet. Zároveň se zavazujete, že pokud budou na
vykonání obchodu s hodnotou nad sumu uvedenou v příslušném zákoně použité prostředky ve vlastnictví jiné osoby nebo pokud je obchod vykonaný na účet jiné
osoby, předložíte společnosti EIC v přiměřené době předem písemné prohlášení s uvedením jména, příjmení, rodného čísla nebo data narození a adresy
trvalého pobytu fyzické osoby nebo názvu, sídla a identifikačního čísla právnické osoby, které mají prostředky ve vlastnictví a na účet které je obchod vykonaný,
přičemž doložíte i písemný souhlas dotčené osoby na použití jejích prostředků na vykonávaný obchod a/nebo na vykonání tohoto obchodu na její účet;
g) že zplnomocňujete osobu uvedenou v této Žádosti (Disponenta) na vykonávání právních úkonů ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek a v rozsahu
odpovídajícímu úrovni oprávnění disponovat s účtem, přičemž dispoziční právo je platné a pro společnost EIC závazné ode dne následujícího po jeho doručení;
h) že jste se seznámili se statuty, prodejními prospekty a zjednodušenými prodejními prospekty předmětných podílových fondů a rozumíte jejich obsahu;
i) že svým podpisem dáváte společnosti EIC souhlas na získávání, uchovávání, využívání a jiné zpracování Vašich osobních údajů poskytnutých v souvislosti s
činnostmi uvedenými v příslušných dokumentech za účelem poskytnutí, zabezpečení a vykonávání investičních služeb a služeb s nimi souvisejících, a to i v
případě přeshraničního toku informací do zemí, které poskytují přiměřenou úroveň ochrany platných právních předpisů. Váš souhlas je během doby stanovené
platnými právními předpisy, nejméně však během doby plnění uvedeného účelu, neodvolatelný;
j) že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a že se zavazujete každou změnu základních údajů jako i údaje o své aktuální finanční situaci,
investičních záměrech a o svých zkušenostech v oblasti investování do investičních nástrojů včas nahlásit společnosti EIC;
k) že jste Žádost vyplnili svobodně, podali ji na základě vlastního rozhodnutí, rozumíte jejímu obsahu a všem relevantním dokumentům a svým podpisem
potvrzujete, že obsah této Žádosti odpovídá Vaši skutečné vůli.
l) že souhlasíte s tím, že společnost EIC je oprávněna využívat Vaše osobní údaje i na zasílání informací nebo nabídek služeb společnosti EIC, včetně zasílání
informací nebo nabídek služeb obchodních partnerů společnosti EIC prostřednictvím společnosti EIC. Také souhlasíte s tím, že společnost EIC může použít
na nabídku investičních a s nimi souvisejících služeb, včetně zasílání nabídek služeb nebo informací obchodních partnerů společnosti EIC prostřednictvím
společnosti EIC, automatický telefonní volací systém, SMS, e-mail nebo jiné prostředky dálkové komunikace umožňující individuální komunikaci s Vámi
prostřednictvím telefonického kontaktu nebo e-mailové adresy, které jste uvedli v Žádosti.

Jméno Poradce
a kontakt

ZASÍLÁNÍ POTVRZENÍ O TRANSAKCÍCH
e-mailem - bez poplatku

ZAŘAZENÍ KLIENTA

poštou - poplatek podle Ceníku

DISPONENTI KONAJÍ

neprofesionální

společně

samostatně

KLIENT SE ZVLÁŠTNÍM VZTAHEM
K EIC

profesionální
politicky exponovaná
osoba

ano

ne

Podpis klienta

Podpis Disponenta č. 1

Podpis poradce

Podpis Disponenta č. 2

TRH DISTRIBUCE
Člen EIC

CZ

(distribuční síť)

HU

Kód
poradce
Datum
(DD.MM.RRRR)

SK
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.

Vyplněný a podepsaný originál Žádosti doručí Poradce prostřednictvím Člena EIC na adresu European Investment Centre, o.c.p., a.s. - organizační složka, Veveří 2581/102, 616 00 Brno
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PID

Údaje vyplňte, prosím, hůlkovým písmem podle tohoto vzoru. Číselné údaje zarovnávejte vpravo, ostatní pište zleva. Nevyplněné položky neškrtejte. Dokumenty nesešívejte. Děkujeme.
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Pokud číslo účtu začíná číslem 3, žádáte o otevření Obchodního* účtu
Pokud číslo účtu začíná číslem 4, žádáte o otevření Manažovaného* účtu
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* Ve smyslu Všeobecných
obchodních podmínek EIC

ČÍSLA
ÚČTŮ V EIC
Příjmení

Rodné číslo

Jméno

Datum
narození

Ulice a číslo
popisné

Číslo průkazu
totožnosti

Identifikační údaje

Adresa trvalého pobytu

Pokud číslo účtu začíná číslem 1, žádáte o otevření Investičního* účtu
Pokud číslo účtu začíná číslem 2, žádáte o otevření Cílového* účtu

(bez lomítka)
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** Státní
příslušnost

Obec

PSČ

**
Země

** Daňový
domicil

Korespondenční adresa e-mail

!

** jiné než ČR

Telefonní číslo

Kontaktní údaje

Pokud e-mailovou adresu neuvedete, Vaše Žádost nebude akceptována.

e-mail

(vyplní poradce)

(vyplní poradce)
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PID

Číslo účtu
= variabilní symbol
pro platby klientů !

Osobní a kontaktní
údaje Klienta

Vyplňte tyto povinné údaje o Klientovi: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, číslo průkazu totožnosti, adresu
trvalého pobytu včetně PSČ a e-mailovou adresu (i tehdy, když jsou uvedeny na přiložené kopii průkazu totožnosti).
Telefonní číslo ani korespondenční adresu vyplnit nemusíte.
Údaje o státní příslušnosti, daňovém domicilu a zemi trvalého pobytu vyplňte jako dvoumístný alfabetický kód (ISO 3166).
Když je klientem nezletilá osoba, číslo průkazu totožnosti sa nevyplňuje.
Pokud neuvedete KTERÝKOLI V z povinných údajů, žádost nebudeme akceptovat.

Bankovní účet

NÁZEV ÚČTU (jméno nebo názov majitele účtu): Vyplňte, pouze když se liší od jména Klienta (název bankovního produktu
není obvykle názvem bankovního účtu).
ČÍSLO ÚČTU: vyplňte včetně předčíslí, pokud jej Váš účet obsahuje a měny, ve které je účet vedený.
Pokud neuvedete VŠECHNY požadované údaje, žádost nebudeme akceptovat.

Disponenti

= osoby, které majitel účtu pověřil konáním jeho jménem.
Nezletilá osoba nemůže být Disponentem.
Pokud je klientem nezletilá osoba, alespoň jeden ze zákonných zástupců MUSÍ být uveden jako disponent.
Disponent nemůže otevřít ani zrušit účet, měnit číslo bankovního účtu nebo e-mailovou adresu bez speciálního zplnomocnění
(výjimkou je, když zákonný zástupce koná ve jménu nezletilého).
E-mailová adresa disponenta není povinným údajem a zatím na ni nejsou vázány žádné funkce v OnlineEIC.

Jméno a
příjmení
Ulice a číslo
popisné
PSČ

**
Země

Obec
Přílohy

fotokopie průkazu totožnosti (Klienta a Disponentů)

rodný list (nezletilého Klienta)

souhlas dotčené osoby (pokud peníze nepatří Klientovi)

BANKOVNÍ SPOJENÍ (Uveďte čísla účtů, na které Vám budou poukazované platby od EIC) Pokud číslo účtu neuvedete, Vaše Žádost nebude akceptována.
předčíslí

číslo účtu

kód banky

měna účtu

Bankovní účty

Název účtu (vyplňte, jen když se liší od Vašeho jména).
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DISPONENT č. 1 (Neuvádějte Klienta)

Rodné
číslo

Jméno

Disponenti

Zasílání potvrzení
o transakcích
Konání disponentů
Osobní vztah k EIC

Příjmení

DISPONENT č. 2 (Neuvádějte Klienta)

Zařazení klienta

Podpisy

Podpisy Poradce, Klienta i Disponentů jsou povinné (kromě dítěte)
Pokud KTERÝKOLIV z povinných podpisů na žádosti chybí, žádost nebudeme akceptovat.

Příjmení
Rodné
číslo

Jméno

Číslo průkazu
totožnosti

e-mail
PODPISEM TÉTO ŽÁDOSTI PROHLAŠUJETE
a) že jste se seznámili se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti EIC, nevypracovali jste je, nezodpovídáte za jejich obsah a souhlasíte s nimi;
b) že po akceptaci této Žádosti společností EIC, vzniká mezi Vámi a společností EIC smluvní vztah, kterým se v celém rozsahu nahrazují jakékoliv předcházející
ústní nebo písemné dojednání týkající se investování;
c) že společnost EIC Vás informovala o možnosti ztráty práv na ochranu a práv na náhradu, pokud jste nás požádali, aby se s Vámi jednalo jako s profesionálním
klientem;
d) že pokud máte pravidelný přístup k internetu, souhlasíte s poskytováním informací o stavu pokynů a uskutečněných obchodech na internetové
stránce www.eic.eu;
e) že jste se seznámili se všemi relevantními dokumenty společnosti EIC (zejména Ceník služeb, Garanční fond investic a podmínky záručního systému) a svým
podpisem s nimi vyjadřujete souhlas;
f) že všechny peněžní prostředky, které investujete, jsou Vašim vlastnictvím a obchody vykonáváte na vlastní účet. Zároveň se zavazujete, že pokud budou na
vykonání obchodu s hodnotou nad sumu uvedenou v příslušném zákoně použité prostředky ve vlastnictví jiné osoby nebo pokud je obchod vykonaný na účet jiné
osoby, předložíte společnosti EIC v přiměřené době předem písemné prohlášení s uvedením jména, příjmení, rodného čísla nebo data narození a adresy
trvalého pobytu fyzické osoby nebo názvu, sídla a identifikačního čísla právnické osoby, které mají prostředky ve vlastnictví a na účet které je obchod vykonaný,
přičemž doložíte i písemný souhlas dotčené osoby na použití jejích prostředků na vykonávaný obchod a/nebo na vykonání tohoto obchodu na její účet;
g) že zplnomocňujete osobu uvedenou v této Žádosti (Disponenta) na vykonávání právních úkonů ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek a v rozsahu
odpovídajícímu úrovni oprávnění disponovat s účtem, přičemž dispoziční právo je platné a pro společnost EIC závazné ode dne následujícího po jeho doručení;
h) že jste se seznámili se statuty, prodejními prospekty a zjednodušenými prodejními prospekty předmětných podílových fondů a rozumíte jejich obsahu;
i) že svým podpisem dáváte společnosti EIC souhlas na získávání, uchovávání, využívání a jiné zpracování Vašich osobních údajů poskytnutých v souvislosti s
činnostmi uvedenými v příslušných dokumentech za účelem poskytnutí, zabezpečení a vykonávání investičních služeb a služeb s nimi souvisejících, a to i v
případě přeshraničního toku informací do zemí, které poskytují přiměřenou úroveň ochrany platných právních předpisů. Váš souhlas je během doby stanovené
platnými právními předpisy, nejméně však během doby plnění uvedeného účelu, neodvolatelný;
j) že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a že se zavazujete každou změnu základních údajů jako i údaje o své aktuální finanční situaci,
investičních záměrech a o svých zkušenostech v oblasti investování do investičních nástrojů včas nahlásit společnosti EIC;
k) že jste Žádost vyplnili svobodně, podali ji na základě vlastního rozhodnutí, rozumíte jejímu obsahu a všem relevantním dokumentům a svým podpisem
potvrzujete, že obsah této Žádosti odpovídá Vaši skutečné vůli.
l) že souhlasíte s tím, že společnost EIC je oprávněna využívat Vaše osobní údaje i na zasílání informací nebo nabídek služeb společnosti EIC, včetně zasílání
informací nebo nabídek služeb obchodních partnerů společnosti EIC prostřednictvím společnosti EIC. Také souhlasíte s tím, že společnost EIC může použít
na nabídku investičních a s nimi souvisejících služeb, včetně zasílání nabídek služeb nebo informací obchodních partnerů společnosti EIC prostřednictvím
společnosti EIC, automatický telefonní volací systém, SMS, e-mail nebo jiné prostředky dálkové komunikace umožňující individuální komunikaci s Vámi
prostřednictvím telefonického kontaktu nebo e-mailové adresy, které jste uvedli v Žádosti.

Jméno Poradce
a kontakt

ZASÍLÁNÍ POTVRZENÍ O TRANSAKCÍCH
e-mailem - bez poplatku

ZAŘAZENÍ KLIENTA

poštou - poplatek podle Ceníku

Trh distribuce

DISPONENTI KONAJÍ

neprofesionální

společně

samostatně

politicky exponovaná
osoba

ano

ne

Podpis klienta

Podpis Disponenta č. 1

Podpis poradce

Podpis Disponenta č. 2

TRH DISTRIBUCE
Člen EIC

HU

Kód
poradce
(DD.MM.RRRR)

SK
CZ

(distribuční síť)

Datum

Člen EIC

KLIENT SE ZVLÁŠTNÍM VZTAHEM
K EIC

profesionální

Vyberte jednu z možností: e-mailem (zdarma) anebo poštou (podle Cenníku služeb)
Pokud neuvedete žádnou z možností neuvedete, žádost nebudeme akceptovat.
Pokud Klient uvádí víc než jednoho disponenta, vyberte jednu z možností.
Pokud žádnou neuvedete, zaevidujeme možnost jednání SAMOSTATNĚ.
Zvolte ANO, pokud je Klient v příbuzenském vztahu k některému z akcionářů EIC.
Profesionální klient – splňuje alespoň dvě z uvedených kriterií: minimálně 10 transakcí za čtvrtletí, objem portfólia nad 500
tisíc EUR, praxe ve finančním sektoru na profesní pozici v délce alespoň 1 rok;
Neprofesionální klient – ostatní běžní klienti, kteří nesplňují ani jednu z uvedených podmínek.
Pokud neuvedete ani jednu z možností, automaticky budeme klienta považovat za NEPROFESIONÁLNÍHO.
Politicky exponovaná osoba – osoba ve významné veřejné funkci s celostátní působností, její manžel, manželka, rodič,
dítě, zeť, snacha, nebo osoba, která má podobné postavení jako manžel, manželka, rodič, dítě, zeť nebo snacha této osoby.

Číslo průkazu
totožnosti

e-mail

= řetězec 7 číslic = identifikátor klienta, který je pro každého Klienta jedinečný
Vygenerujte si ho v OnlineEIC. Jeho platnost je 1 rok od vygenerování. Jestli do 1 roku od vygenerování PIDu nebude
v OnlineEIC pod ním evidovaný klient (když nebude do té doby akceptována Žádost o otevření účtu pro klienta s tímto
PIDem), bude možné vygenerovat jej znova a tedy i přidělit jej jinému klientovi.
= jedinečné deseticiferné číslo
Vytvoříte jej tak, že před PID připojíte jednu číslici, ktorá označuje typ účtu: (1 - investiční účet, 2 – cílový účet) a za PID
připojíte libovolné dvojčíslí (tak, aby každé číslo účtu bylo jedinečné)
Pokud číslo účtu neuvedete nebo jej uvedete v nesprávném formátu, žádost nebudeme akceptovat.
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Vyplněný a podepsaný originál Žádosti doručí Poradce prostřednictvím Člena EIC na adresu European Investment Centre, o.c.p., a.s. - organizační složka, Veveří 2581/102, 616 00 Brno

.

AT
DE

IČO: 292 31 884, DIČ: CZ25346687

Kód poradce

CZ
Název nebo Zkrácený název (zkratka vytvořená námi) společnosti, prostřednictvím které s EIC spolupracujete.
Pokud ho neuvedete nebo uvedete pro nás neznámý název nebo zkratku, nebudeme žádost akceptovat.
Jedinečný alfanumerický kód, který Vám přiděluje Člen EIC a pod kterým budou zaevidovány účty, o otevření kterých klient
na této Žádosti žádá.
Neuvádějte kód více než jednoho poradce!
Pokud kód poradce neuvedete, žádost nebudeme akceptovat.

Ke každé Žádosti o otevření účtu přiložte, kopii průkazu totožnosti Klienta a Disponentů, nebo rodného listu (když je Klientem nezletilá osoba), a to i
tehdy, když klient v EIC již má otevřený jiný účet nebo když už k nám Žádost o otevření účtu poslal a my sme ji neakceptovali. Žádost o otevření účtu
pošlete do EIC v jednom originálním exempláři prostřednictvím Člena EIC.
Platby prosíme posílat výlučně převodem na účet. Nezapomeňte, že jako variabilní symbol (VS) je nutno použít číslo účtu klienta v EIC (ne PID
ani rodné číslo). Pokud klient pošle do EIC platbu s nesprávným VS nebo bez něj, zůstává na sběrném účtu, dokud o její zaúčtování nepožádá
prostřednictvím Všeobecné žádosti. K ní je nutno přiložit potvrzení o provedené platbě obsahující datum úhrady, částku a variabilní symbol (kopie
příkazu na úhradu nebo trvalého příkazu není potvrzením o provedené platbě!!!). V případě platby bez VS musí potvrzení obsahovat číslo účtu
odesílatele. Pokud klient nemá možnost platbu označit VS, tento údaj ať vepíše do některého z polí pro detaily platby – BEZ JAKÝCHKOLIV DALŠÍCH
ZNAKŮ.

