Předmět Komisionářské smlouvy
Poučení o Investičním dotazníku
Podpisem Komisionářské smlouvy o obstarávání úpisu (nákupu) a zpětného odkupu (prodeje Cenných papíru a
smlouva o správě (dále jen „Komisionářská smlouva“) bere klient (dále jen „Komitent“) na vědomí, že pokud některou
z otázek v investičním dotazníku zodpověděl nepravdivě nebo zamlčel některé podstatné skutečnosti nebo pokud
investiční dotazník nebude průběžně aktualizovat po uplynutí investičního horizontu investice, případně při jakékoliv
změně, která může významně ovlivnit jeho investiční profil, vystavuje se nebezpečí, že výsledný investiční profil a
doporučený Fond nebude odpovídat jeho odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic a může se tak vystavit
vyššímu než vhodnému riziku. Stejné důsledky může mít i to, pokud Komitent zvolí Fondy odpovídající investičnímu
profilu s vyšším počtem bodů. Komitent prohlašuje, že byl poučen o rizicích investování do otevřených podílových
Fondů.
S investováním jsou spojena některá rizika, hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované
částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Předmět Komisionářské smlouvy
1.

Předmětem Komisionářské smlouvy je závazek Komisionáře obstarat pro Komitenta Nákup Cenných papírů,
Prodej Cenných papírů a další záležitosti v souladu s Komisionářskou smlouvou, Všeobecnými obchodními
podmínkami pro retailové bankovní produkty (dále jen „Podmínky“) a Obchodními podmínkami pro produkty
kolektivního investování a MiFID Obchodními podmínkami (dále jen „ING Investice podmínky“) a tomu
odpovídající závazek Komitenta zaplatit Komisionáři za tuto činnost Poplatky dle ING Investice sazebníku.

2.

Podmínky, ING Investice podmínky a ING Investice sazebník jsou neoddělitelnou součástí Komisionářské
smlouvy.

3.

Předmětem Komisionářské smlouvy není investiční služba „investiční poradenství týkající se investičních
nástrojů“ dle § 4 odst. 2 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb.,o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů.

4.

Komisionářská smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Komisionář její uzavření písemně nebo elektronickou
formou potvrdí poté, co mu Komitent doručil řádně vyplněný a kromě případu uzavření smlouvy
prostřednictvím Internetového bankovnictví též podepsaný formulář Komisionářské smlouvy. Komisionář je
oprávněn uzavření smlouvy nepotvrdit. Komisionářská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být
ukončena způsobem dle Podmínek nebo ING Investice podmínek.

5.

Komitent bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že mu dokumenty obsahující klíčové informace pro
investory (Sdělení klíčových informací) o Fondech a Prospekty budou poskytovány prostřednictvím
internetových stránek www.ingbank.cz. Zároveň se Komitent zavazuje, že se bude s aktuální verzí Prospektů
průběžně seznamovat, a to i v případě změny nabídky ING Investic.

6.

Komitent potvrzuje, že má pravidelný přístup na internet, na důkaz čehož poskytuje v části Komisionářské
smlouvy nadepsané „Kontaktní údaje“ e-mailovou adresu, a to jak pro kontaktní účely, tak pro účely realizace
obchodů.

7.

Komitent potvrzuje, že obdržel Podmínky, ING Investice podmínky, ING Investice sazebník, byl mu nabídnut
Prospekt a že si je před odesláním vyplněného formuláře Komisionářské smlouvy Komisionáři přečetl, jejich
obsahu porozuměl a souhlasí s nimi. Pokud Komitent obdržel též změny Podmínek, ING Investice podmínek
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nebo ING Investice sazebníku, které mají nabýt účinnosti v budoucnu, pak Komitent potvrzuje, že se s těmito
změnami seznámil, jejich obsahu porozuměl a souhlasí s nimi a dále, že souhlasí s tím, že se pro Komitenta a
Komisionáře stanou závaznými ke dni jejich účinnosti.
8.

9.

Komitent výslovně přijímá oprávnění Komisionáře jednostranně měnit Podmínky, ING Investice Podmínky a
ING Investice sazebník v průběhu smluvního vztahu postupem stanoveným pro tento účel v článku 12.9
Podmínek a dále úpravu obsaženou:
a) v následujících článcích Podmínek: 5.8 (forma právního jednání), 5.9 (komunikace Banky s Klientem),
6.4 (prokázání doručení Pokynu), 7 (neprovedení Pokynu), 8 (doručování Pokynů a zásilek), 10.1.1 bod c
(blokace PIN a Hesla z iniciativy Banky) a 10.2.1 bod b (blokace možnosti udělování Pokynů z iniciativy
Banky), a
b) v následujících článcích ING Investice podmínek: 2.12 (oprávnění Banky odmítnout uskutečnit pokyn),
2.17 (úschova Cenných papírů), 7 (Poplatky) a 10 (ukončení
smlouvy).

Pojmy, které nejsou definovány v Komisionářské smlouvě, se použijí ve významu definovaném v Podmínkách nebo
ING Investice podmínkách.

10. Daňovým domicilem je Česká republika. Pokud máte daňový domicil odlišný, jste povinni dodat potvrzení o této
skutečnosti, které vydává příslušný zahraniční daňový úřad. Odlišný daňový domicil je platný jen po dobu platnosti
daňového potvrzení.
11. Pokud nejde o uzavření Komisionářské smlouvy prostřednictvím internetu, je tato Komisionářská smlouva
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden
stejnopis.
12. Poučení o možnosti odstoupit:
a)

Klient má právo od Komisionářské smlouvy odstoupit v souladu s § 1846 a § 1847 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, do 14ti dní od uzavření smlouvy, avšak pouze v případě, že do doby
odstoupení od smlouvy nepodal pokyn k nákupu cenných papírů. V opačném případě je klient oprávněn
ukončit Komisionářskou smlouvu v souladu s Obchodními podmínkami pro produkty kolektivního investování
a MiFID Obchodními podmínkami.
b) Klient práva odstoupení od Komisionářské smlouvy využije tak, že zašle písemně odstoupení s ověřeným
podpisem nebo s podpisem odpovídajícím podpisovému vzoru na adresu ING Bank N.V.
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