SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB
Tuto smlouvu o poskytování investičních služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírají:
Banka
Obchodní firma:

PPF banka a.s.

Se sídlem:

Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

IČ:

47116129

Rejstříkový soud:
(dále jen „Banka“)

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1834

Klient
Jméno a příjmení / Obchodní
firma:
Trvale bytem / Se sídlem:
RČ / datum narození / IČ:
Rejstříkový soud:
Spisová značka:
LEI:
(dále jen „Klient“)
(Banka a Klient dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“).
1.

Obchodní podmínky

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro investiční služby (dále jen
„Podmínky“) a Všeobecné obchodní podmínky PPF banky a.s. (dále jen „VOP“), a to včetně Ceníku.
Klient podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem Podmínek, VOP i Ceníku,
a to zejména s obsahem ustanovení uvedených v článku 8.4 níže. Výrazy definované v Podmínkách a VOP
mají v této Smlouvě stejný význam. Výkladová pravidla dle Podmínek se použijí i na výklad ustanovení této
Smlouvy.
2.

Předmět Smlouvy

(a)

Předmětem této Smlouvy je závazek Banky zajišťovat Obstarání obchodů, Vypořádání a/nebo
Správu a závazek Klienta uhradit Bance Náklady, a to vše způsobem a za podmínek stanovených
touto Smlouvou.

(b)

Banka vykonává činnosti dle této Smlouvy vlastním jménem nebo jménem Klienta a na jeho účet
na základě Pokynů, pokud tato Smlouva nebo Podmínky nestanoví jinak. Banka se může odchýlit
od Pokynu jen za podmínek stanovených v Podmínkách. Banka nepřijímá na základě této Smlouvy
Pokyny ve vztahu k Investičním nástrojům derivátového typu a cenným papírům kolektivního
investování, ledaže jsou tyto obchodovány na Převodním místě a/nebo Banka je schopna jejich
obstarání, Vypořádání a/nebo Správu zajistit.

(c)

Banka se zavazuje, že nepoužije Investiční nástroje, se kterými bude nakládat na základě této
Smlouvy, pro jiné účely, než k jakým byly určeny touto Smlouvou a Pokynem Klienta. Banka se dále
zavazuje nevyužívat peněžní prostředky ani Investiční nástroje, které jsou ji svěřeny na základě této
Smlouvy k obchodům na svůj účet.

3.

Poskytování informací

Banka bude zasílat Klientovi Výpisy alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí, nestanoví-li příslušné předpisy
jinak. Výpis bude zasílán na Kontaktní údaje Klienta.
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4.

Prohlášení

Klient činí vůči Bance prohlášení a ujištění uvedená v Podmínkách a prohlašuje a ujišťuje Banku, že:
(i)

si je vědom toho, že Banka vychází při uzavírání této Smlouvy z pravdivosti, úplnosti a nezavádějící
povahy těchto prohlášení a ujištění;

(ii)

mu Banka před uzavřením této Smlouvy předala Předsmluvní informace, se kterými se Klient
seznámil, porozuměl jim a nemá vůči nim výhrady. Klient bere na vědomí způsob výpočtu Nákladů
a zavazuje se před podáním každého Pokynu ověřit si výši Nákladů dle aktuálního znění Ceníku;

(iii)

byl Bankou před podpisem této Smlouvy informován o tom, že Banka pořizuje Nahrávky komunikace
s Klientem a uchovává další záznamy komunikace s Klientem v rozsahu uvedeném v Podmínkách;

(iv)

byl Bankou elektronicky informován o adrese Internetových stránek Banky a o přesném místě, kde
lze na Internetových stránkách nalézt Investiční dokumentaci.

5.

Náklady

(a)

Klient je povinen uhradit Bance za činnost dle této Smlouvy Náklady uvedené v Ceníku
a informačních dokumentech Investičních nástrojů, které Banka Klientovi může nabídnout.
Za Investiční služby a jiné úkony Banky, je Banka oprávněna účtovat další Náklady, pokud se
na nich s Klientem dohodne.

(b)

Náklady vzniklé v souvislosti s Obstaráním obchodu Banka inkasuje v rámci Vypořádání takového
Obchodu z Účtu Klienta, a to v měně Obchodu.

(c)

Náklady vzniklé v souvislosti se Správou a Vypořádáním hradí Klient na základě daňového dokladu
vystaveného Bankou ke konci každého kalendářního měsíce (pokud se Klienta a Banka nedohodnou
na jiném období), a to v CZK. Pro účely přepočtu částek denominovaných v jiné měně než v českých
korunách se postupuje podle pravidel pro přepočet měn dle VOP.

(d)

Náklady podle bodu (c) výše budou hrazeny:
inkasem Banky z Účtu Klienta k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se hradí; nebo
Klientem na základě daňového dokladu, a to do data splatnosti uvedeném na takovém
daňovém dokladu. V případě, že daňový doklad nebude uhrazen řádně a včas je Banka
oprávněná postupovat podle článku 10.2 Podmínek.
Klient není oprávněn hradit Náklady prostřednictvím třetích osob (což nevylučuje hradit fakturované
Náklady prostřednictví jiného poskytovatele platebních služeb než Banky).

(e)

Banka zašle daňový doklad na Kontaktní údaje Klienta.

(f)

Klient bere na vědomí, že může požádat o rozpad Nákladů podle článku 12.2 Podmínek.

6.

Komunikace, Oprávněné osoby

(a)

Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat způsobem dle článku 17 Podmínek.

(b)

Kontaktní údaje Banky jsou k dispozici na Internetových stránkách, případně budou sděleny Bankou
jiným vhodným způsobem.

7.

Trvání Smlouvy

(a)

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(b)

Tuto Smlouvu je možné ukončit na základě písemné výpovědi s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
která začne běžet 1. dne kalendářního měsíce, který bezprostředně následuje po dni, kdy byla
výpověď doručena druhé Smluvní straně. Zánikem nebo výpovědí této Smlouvy nejsou dotčena již
existující práva a povinnosti Smluvních stran, která budou vypořádána dle příslušných ustanovení
této Smlouvy (včetně Podmínek). Banka je povinna nejpozději ke dni ukončení platnosti této
Smlouvy připravit veškeré vyúčtování, doklady a další dokumenty k předání Klientovi.

(c)

Pokud Banka vede pro Klienta účet v CDCP a Klient před nabytím účinnosti ukončení Smlouvy
nesdělí Bance údaje o novém účastníkovi CDCP, jehož prostřednictvím bude do CDCP přistupovat,
je Banka i po zániku Smlouvy oprávněna účtovat Klientovi veškeré Náklady dle platného Ceníku
spojené s vedením účtu Klienta u CDCP.
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8.

Závěrečná ustanovení

8.1

Změny a dodatky

Jakékoliv změny nebo dodatky této Smlouvy musí být uzavřeny písemnou formou a musí být podepsány
oběma Smluvními stranami, není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak, s výjimkou případů, kdy se jedná
o změnu obsahu Smlouvy formou změny Ceníku, Přehledu úrokových sazeb, Podmínek a VOP, které se
mění způsobem uvedeným v těchto dokumentech.
8.2

Výklad

V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a Podmínek mají přednost ustanovení této Smlouvy
a v případě rozporu mezi ustanoveními Podmínek a VOP mají přednost ustanovení Podmínek. Jakýkoliv
odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo bod se považuje za odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo
bod této Smlouvy.
8.3

Rozhodné právo a jurisdikce

(a)

Tato Smlouva, její výklad a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy se řídí
českým právem.

(b)

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro Prahu 6
(včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy nebo jakýchkoli
mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže kogentní ustanovení obecně
závazných právních předpisů stanoví jinak.

8.4

Ustanovení VOP a Podmínek

Banka tímto Klienta zvláště seznamuje a Klient tímto výslovně přijímá tato ustanovení VOP a Podmínek:
VOP
(a)

článek ukládající povinnost Klienta seznámit své Oprávněné osoby, zástupce, zmocněnce či jiné
osoby s příslušnými smluvními dokumenty;

(b)

článek požadující ověření podpisů na Dokumentech poskytovaných Bance;

(c)

článek upravující vyloučení odpovědnosti
prostřednictvím elektronických prostředků;

(d)

článek upravující vyloučení odpovědnosti Banky v případě odmítnutí nebo pozdržení příkazu
v důsledku neprokázání oprávnění zastupovat Klienta;

(e)

články upravující oprávnění Banky jednostranně započíst splatné, nesplatné i promlčené pohledávky
Klienta a nemožnost Klienta započíst pohledávky vůči Bance; nemožnost Klienta postoupit
bez písemného souhlasu Banky svá práva či pohledávky za Bankou, anebo je zastavit; oprávnění
Banky převést práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu; prodloužení promlčecí doby práv
a pohledávek Banky za Klientem na 10 let; oprávnění Banky odepsat Peněžní prostředky z Účtu
bez příkazu Klienta;

Banky

v případě

nešifrovaného

přenosu

údajů

Podmínky
(f)

oprávnění Banky odmítnout řídit se Pokynem nebo odmítnout převzít Pokyn;

(g)

článek upravující povinnost Banky v rámci Správy uskutečňovat vyjmenované úkony, které jsou
nutné k výkonu a zachování práv spojených s Investičními nástroji i bez Pokynů;

(h)

oprávnění Banky k jednostrannému započtení; prodloužení promlčecí doby veškerých práv Banky
na 10 let; nemožnost Klienta postoupit bez předchozího souhlasu Banky své pohledávky za Bankou;
nemožnost Klienta bez souhlasu Banky převést ani postoupit jakékoliv ze svých práv a povinností
a oprávnění Banky postoupit své pohledávky vůči Klientovi třetí osobě; udělení souhlasu Bance
s možností postoupení práv a povinností ze Smlouvy; možnost využití zadržovacího práva Bankou;

(i)

ujištění Klienta, že přebírá nebezpečí změny okolností;

(j)

článek upravující vyloučení odpovědnosti Banky v příslušných případech;

(k)

režim změny Podmínek.

8.5

Platnost a účinnost

Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami.
8.6

Nahrazení

V případě, že byla ke dni podpisu této Smlouvy uzavřena jiná smlouva mezi Klientem a Bankou, jejímž
výlučným předmětem byla úprava podmínek Obstarání obchodu, Vypořádání a/nebo Správy (včetně
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úschovy cenných papírů), je taková smlouva tímto nahrazena v plném rozsahu touto Smlouvou, přičemž
jakékoliv Pokyny, udělené na základě takové nahrazované smlouvy a nevypořádané ke dni účinnosti této
Smlouvy, se budou řídit touto Smlouvou.
V Praze dne ________________
PPF banka a.s.
Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

V ________________ dne ________________

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

4/4

SMLIS, VERZE 20180103

