PŘEHLED ZMĚN K 1. 1. 2019
PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO OBCHODOVÁNÍ S TUZEMSKÝMI CENNÝMI PAPÍRY
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.
NOVÉ ZNĚNÍ

1.

„Vypořádací částka“ znamená částku odpovídající kupní ceně (objemu) obchodu uzavřeného na základě Pokynu včetně Odměny a
nákladů transakce podle Smlouvy;
„Vypořádací částka“ znamená v případě Pokynu, který je zadán na množství (počet kusů) Cenných papírů, částku odpovídající
součinu kupní ceny a počtu kusů Cenných papírů, které jsou předmětem obchodu uzavřeného na základě Pokynu, včetně Odměny
a nákladů transakce dle Smlouvy. V případě Pokynu, který je zadán na konkrétní objem (částku) obchodu nebo kde je uvedena
výše pravidelné investice, Vypořádací částka znamená výši pravidelné investice nebo konkrétní objem obchodu, když tato částka
zahrnuje částku odpovídající součinu kupní ceny a počtu kusů Cenných papírů, které jsou předmětem obchodu uzavřeného na
základě Pokynu, včetně Odměny a nákladů transakce dle Smlouvy a haléřového vyrovnání, které hradí Zákazník;

6.3 d)

Zákazníkův Pokyn musí obsahovat zejména následující údaje: d) množství (počet kusů) Cenných papírů;
Zákazníkův Pokyn musí obsahovat zejména následující údaje: d) množství (počet kusů) Cenných papírů nebo konkrétní objem
(částka) obchodu v příslušné měně;

6.20

Zákazníkovi jsou poskytovány příslušné informace na trvalém nosiči dat. Zákazník má možnost zvolit podobu takového trvalého
nosiče dat a tuto volbu následně změnit. Pokud Zákazník výslovně nepožádá o poskytování informací ze strany Banky dle tohoto
článku 6 v listinné podobě, Banka je oprávněna informace poskytovat v elektronické podobě v zabezpečeném souboru, a to
zpravidla e-mailem na e-mailovou adresu sdělenou Zákazníkem Bance.

8.9

Zákazníkovi jsou poskytovány příslušné informace na trvalém nosiči dat. Zákazník má možnost zvolit podobu takového trvalého
nosiče dat a tuto volbu následně změnit. Pokud Zákazník výslovně nepožádá o poskytování informací ze strany Banky dle tohoto
článku 8 v listinné podobě, Banka je oprávněna informace poskytovat v elektronické podobě v zabezpečeném souboru, a to
zpravidla e-mailem na e-mailovou adresu sdělenou Zákazníkem Bance.

13.1

Garanční fond obchodníků s cennými papíry (§ 128 a násl. Zákona o podnikání na kapitálovém trhu) zabezpečuje záruční systém, ze
kterého se vyplácejí náhrady plynoucí z neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své povinnosti vůči zákazníkům. Náhrada se
zákazníkovi (s výjimkami podle § 130 odst. 4 a 5 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu) poskytuje ve výši 90 % částky vypočtené
podle § 130, odst. 8 a 9 tohoto zákona, nejvýše však v částce v českých korunách odpovídající protihodnotě 20 000 EUR pro jednoho
zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry.
Garanční fond obchodníků s cennými papíry (§ 128 a násl. Zákona o podnikání na kapitálovém trhu) zabezpečuje záruční systém,
ze kterého se vyplácejí náhrady plynoucí z neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své povinnosti vůči zákazníkům.
Náhrada se zákazníkovi (s výjimkami podle § 130 odst. 4 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu) poskytuje ve výši 90 % částky
vypočtené podle § 130 odst. 7 a 8 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, nejvýše však v částce v českých korunách odpovídající
protihodnotě 20 000 EUR pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry.

14.1

Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti se Smlouvou Banka nebo jí smluvně
zavázaná třetí osoba, a to i zahraniční subjekt, shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje v rozsahu potřebném pro
uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, Produktových obchodních podmínek a Obecných obchodních
podmínek a tuto činnost bude vykonávat po celou dobu jejího trvání, resp. trvání právních vztahů vyplývajících nebo vztahujících
se ke Smlouvě. Ustanovením předchozí věty nejsou dotčeny povinnosti Banky a jí smluvně zavázaných třetích osob vyplývající ze
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých předpisů v platném znění.
Zrušeno.

Článek 14.2 je NOVĚ veden jako článek 14.1

14.3

Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje svůj souhlas s tím, aby Banka v souvislosti s plněním informační povinnosti podle dohody
obchodníků o zveřejňování obchodů poskytla příslušným úřadům nutné údaje o uzavřených obchodech za účelem jejich následného
zveřejnění. Údaje o Zákazníkovi resp. vedoucí k možné identifikaci Zákazníka a údaje uvedené Zákazníkem v Investičním dotazníku
nejsou předmětem této dohody a Banka je považuje spolu s ostatními údaji a informacemi za předmět bankovního tajemství.
Zrušeno.

15.5

Produktové obchodní podmínky ruší a nahrazují Produktové obchodní podmínky pro obchodování s tuzemskými cennými papíry,
platné od 9. října 2017.
Produktové obchodní podmínky ruší a nahrazují Produktové obchodní podmínky pro obchodování s tuzemskými cennými papíry,
platné od 3. ledna 2018.

15.6

Produktové obchodní podmínky jsou platné od 3. ledna 2018.
Produktové obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2019.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608,
www.unicreditbank.cz.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODOVÁNÍ
SE ZAHRANIČNÍMI CENNÝMI PAPÍRY, JEJICH SPRÁVU A/NEBO ÚSCHOVU
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.
NOVÉ ZNĚNÍ

1.

„Vypořádací částka“ - částka odpovídající kupní ceně (objemu) obchodu uzavřeného na základě Pokynu včetně Odměny a nákladů
transakce podle Smlouvy;
„Vypořádací částka“ - znamená v případě Pokynu, který je zadán na množství (počet kusů) Cenných papírů, částku odpovídající
součinu kupní ceny a počtu kusů Cenných papírů, které jsou předmětem obchodu uzavřeného na základě Pokynu, včetně Odměny
a nákladů transakce dle Smlouvy. V případě Pokynu, který je zadán na konkrétní objem (částku) obchodu nebo kde je uvedena
výše pravidelné investice, Vypořádací částka znamená výši pravidelné investice nebo konkrétní objem obchodu, když tato částka
zahrnuje částku odpovídající součinu kupní ceny a počtu kusů Cenných papírů, které jsou předmětem obchodu uzavřeného na
základě Pokynu, včetně Odměny a nákladů transakce dle Smlouvy a haléřového vyrovnání, které hradí Zákazník;

5.4 d)

Zákazníkův Pokyn musí obsahovat zejména následující údaje: d) množství (počet kusů) Cenných papírů;
Zákazníkův Pokyn musí obsahovat zejména následující údaje: d) množství (počet kusů) Cenných papírů nebo konkrétní objem
(částka) obchodu v příslušné měně;

5.22

Zákazníkovi jsou poskytovány příslušné informace na trvalém nosiči dat. Zákazník má možnost zvolit podobu takového trvalého
nosiče dat a tuto volbu následně změnit. Pokud Zákazník výslovně nepožádá o poskytování informací ze strany Banky dle tohoto
článku 5 v listinné podobě, Banka je oprávněna informace poskytovat v elektronické podobě v zabezpečeném souboru, a to
zpravidla e-mailem na e-mailovou adresu sdělenou Zákazníkem Bance.

7.9

Zákazníkovi jsou poskytovány příslušné informace na trvalém nosiči dat. Zákazník má možnost zvolit podobu takového trvalého
nosiče dat a tuto volbu následně změnit. Pokud Zákazník výslovně nepožádá o poskytování informací ze strany Banky dle tohoto
článku 7 v listinné podobě, Banka je oprávněna informace poskytovat v elektronické podobě v zabezpečeném souboru, a to
zpravidla e-mailem na e-mailovou adresu sdělenou Zákazníkem Bance.

10.1

Garanční fond obchodníků s cennými papíry (§ 128 a násl. Zákona o podnikání na kapitálovém trhu zabezpečuje záruční systém, ze
kterého se vyplácejí náhrady plynoucí z neschopnosti obchodníka s Cennými papíry splnit své povinnosti vůči zákazníkům. Náhrada se
zákazníkovi (s výjimkami podle § 130 odst. 4 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu poskytuje ve výši 90 % částky vypočtené podle
§ 130 odst. 7 a 8 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, nejvýše však v částce v českých korunách odpovídající protihodnotě 20 000
EUR pro jednoho Zákazníka u jednoho obchodníka s Cennými papíry.
Garanční fond obchodníků s cennými papíry (§ 128 a násl. Zákona o podnikání na kapitálovém trhu) zabezpečuje záruční systém,
ze kterého se vyplácejí náhrady plynoucí z neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své povinnosti vůči zákazníkům.
Náhrada se zákazníkovi (s výjimkami podle § 130 odst. 4 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu) poskytuje ve výši 90 % částky
vypočtené podle § 130 odst. 7 a 8 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, nejvýše však v částce v českých korunách odpovídající
protihodnotě 20 000 EUR pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry.

11.1

Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti se Smlouvou Banka nebo jí smluvně
zavázaná třetí osoba, a to i zahraniční subjekt, shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje v rozsahu potřebném pro
uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a Produktových obchodních podmínek a Obecných obchodních
podmínek a tuto činnost bude vykonávat po celou dobu jejího trvání, resp. trvání právních vztahů vyplývajících nebo vztahujících
se ke Smlouvě. Ustanovením předchozí věty nejsou dotčeny povinnosti Banky a jí smluvně zavázaných třetích osob vyplývající ze
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých předpisů, v platném znění.
Zrušeno.

Článek 11.2 je NOVĚ veden jako článek 11.1

11.3

Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje svůj souhlas s tím, aby Banka v souvislosti s plněním informační povinnosti podle dohody
obchodníků o zveřejňování obchodů poskytla příslušným úřadům nutné údaje o uzavřených obchodech za účelem jejich následného
zveřejnění. Údaje o Zákazníkovi, resp. vedoucí k možné identifikaci Zákazníka a údaje uvedené Zákazníkem v Investičním dotazníku
nejsou předmětem této dohody a Banka je považuje spolu s ostatními údaji a informacemi za předmět bankovního tajemství.
Zrušeno.

Článek 11.4 je NOVĚ veden jako článek 11.2, včetně odkazů na něj.
Článek 11.5 je NOVĚ veden jako článek 11.3.
12.5

Produktové obchodní podmínky ruší a nahrazují Produktové obchodní podmínky pro obchodování se zahraničními cennými papíry,
jejich správu a/nebo úschovu, platné od 9. října 2017.
Produktové obchodní podmínky ruší a nahrazují Produktové obchodní podmínky pro obchodování se zahraničními cennými papíry,
jejich správu a/nebo úschovu, platné od 3. ledna 2018.

12.6

Produktové obchodní podmínky jsou platné od 3. ledna 2018.
Produktové obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2019.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608,
www.unicreditbank.cz.

