PŘEHLED ZMĚN K 3. 1. 2018
PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO OBCHODOVÁNÍ S TUZEMSKÝMI CENNÝMI PAPÍRY
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
NOVÉ ZNĚNÍ
„Investiční dotazník“ znamená dokument Banky, který slouží jako základ pro získávání informací o Zákazníkovi dle právních
předpisů upravujících podmínky poskytování investičních služeb za účelem upozornění Zákazníka na investiční nástroje (včetně
Cenných papírů), které pro něj nemusí být přiměřené z hlediska jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic popřípadě
vhodné kromě předchozího rovněž z hlediska jeho finančního zázemí a investičních cílů;

1.

„Vnitřní informace“ znamená informaci přesné povahy, která nebyla uveřejněna, týká se přímo nebo nepřímo jednoho nebo
několika emitentů nebo jednoho nebo několika finančních nástrojů, jak jsou upřesněny dále, a která, pokud by byla zveřejněna,
by pravděpodobně měla významný dopad na ceny těchto finančních nástrojů nebo na ceny souvisejících derivátových finančních
nástrojů. Finanční nástroje dle předchozí věty zahrnují a) finanční nástroje přijaté k obchodování na regulovaném trhu nebo ty,
pro něž byla podána žádost o přijetí k obchodování na regulovaném trhu; b) finanční nástroje obchodované v mnohostranném
obchodním systému nebo přijaté k obchodování v mnohostranném obchodním systému nebo ty, pro něž byla podána žádost
o přijetí k obchodování v mnohostranném obchodním systému; c) finanční nástroje obchodované v organizovaném obchodním
systému; d) finanční nástroje, na které se nevztahují písmena a), b) nebo c), jejichž cena nebo hodnota závisí na ceně nebo
hodnotě finančního nástroje uvedeného v těchto písmenech nebo na takovou cenu nebo hodnotu má dopad přesnou informaci,
která se přímo nebo nepřímo týká investičního nástroje, který byl přijat k obchodování na regulovaném trhu členského státu
Evropské unie nebo o jehož přijetí k obchodování na regulovaném trhu členského státu Evropské unie bylo požádáno (dále jen
„finanční nástroj“), či jiného nástroje, který nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu členského státu Evropské unie a jehož
hodnota se odvozuje od finančního nástroje, emitenta takových investičních nástrojů nebo jiné skutečnosti významné pro vývoj
kurzu či jiné ceny takového finančního nástroje nebo jeho výnosu, pokud tato informace není veřejně známá a pokud by poté,
co se stala veřejně známou, mohla významně ovlivnit kurz nebo výnos tohoto investičního nástroje nebo jiného nástroje, jehož
hodnota se odvozuje od tohoto finančního nástroje.

6.8

Banka je povinna informovat Klienta o provedeném Pokynu. Pokud se Pokyny týkají podílových listů nebo akcií subjektů
kolektivního investování a provádějí se pravidelně, Banka je oprávněna informovat Zákazníka o provedených Pokynech jednou
za šest měsíců, jinak Banka informuje Klienta o provedených Pokynech zpravidla následující Obchodní den po provedení Pokynu,
resp. následující Obchodní den po obdržení potvrzení, pokud odeslání informace závisí na potvrzení třetí osoby. Banka vždy
v souladu s platnými právními předpisy poskytuje Zákazníkovi informaci o aktuálně provedeném Pokynu (transakci) nejpozději
do druhého dne od jeho provedení nebo ode dne, kdy se o jeho provedení dozví od třetích osob, s tím, že tato informace je pro
Zákazníka vždy dostupná v obchodních místech Banky.

6.17

Zákazník může své Pokyny změnit nebo zcela rušit. Ke změně Pokynu dojde tak, že původní Pokyn je zrušen a je podán nový Pokyn.

6.18

Banka změnu či zrušení Pokynu neprovede, pokud byl příkaz ke změně či zrušení Pokynu podán již v době, kdy byl Pokyn
realizován.

6.19

Příkazy ke změně nebo zrušení Pokynu bude Zákazník podávat písemně v listinné podobě nebo jiným způsobem dohodnutým
k podávání Pokynů.

8.2

U spravovaných Cenných papírů Banka zajistí inkaso výnosů a jistiny Cenných papírů, a to valutou ke dni připsání výnosu na
účet Banky. Inkasované výnosy a jistina z předmětných Cenných papírů budou připsány ve prospěch Účtu pouze v případě, že
Banka částku obdrží, a to i tehdy, jestliže jsou Cenné papíry splatné u Banky samotné. Banka bude zajišťovat inkaso výnosů
a jistiny z Cenných papírů vedených v CDCP. Inkasované výnosy a jistina z předmětných Cenných papírů budou bezodkladně
připsány ve prospěch Účtu pouze v případě, že Banka částku obdrží, a to i tehdy, jestliže jsou Cenné papíry vedené v CDCP
splatné u Banky samotné.
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8.3

Banka vyvine úsilí směřující k zajištění provádění monitoringu Cenných papírů vedených v CDCP, jehož předmětem je sledování
a zjišťování informací týkajících se těchto Cenných papírů. V případě, že je ke korporátní události kapitálové akci týkající se
Cenných papírů Zákazníka vedených v CDCP nutná Zákazníkova součinnost, zašle Banka Zákazníkovi oznámení a vyzve ho
k zaslání písemné instrukce, jak má Banka v příslušné korporátní události kapitálové akci postupovat. Pokud Zákazník ve lhůtě
stanovené v oznámení, týkajícím se jeho Cenných papírů vedených v CDCP, nedá Bance žádnou písemnou instrukci související se
sdělenými informacemi, nemá Banka povinnost učinit v dané záležitosti jakékoli úkony, což platí např. i pro nabídky k převzetí,
pro přednostní úpisy akcií a pro možnost investování dividendy do akcií. Při jakýchkoliv korporátních událostech kapitálových
akcích týkajících se Cenných papírů vedených v CDCP mohou být obchodovatelná práva spojená s Cennými papíry prodána za
předpokladu, že nebude Bance na základě její výzvy zaslané Zákazníkovi doručen pokyn Zákazníka obsahující jeho odlišnou
instrukci, a to za podmínky „co nejlépe“ oproti výplatě hotovosti; nové akcie nebudou odebrány, pokud to bude v rámci takové
korporátní události kapitálové akce možné. Banka není povinna informovat Zákazníka, pokud opatření, které by měl Zákazník
podniknout, nejsou z hlediska hospodárnosti účelná, protože vzniklé náklady jsou v nepoměru k eventuálním nárokům Zákazníka
z práv spojených s Cennými papíry Zákazníka.

8.7

Banka registruje Cenné papíry Zákazníka na Majetkovém účtu v Bance. O stavu majetku na tomto účtu Banka poskytuje
Zákazníkovi informace výpisem stavu k poslednímu dni čtvrtletí, a to vždy nejpozději do konce měsíce následujícího po
posledním dni příslušného čtvrtletí, nejméně však jednou ročně. Čtvrtletní výpisy nejsou vyhotovovány k účtům, na nichž nejsou
k poslednímu dni čtvrtletí registrovány Cenné papíry.

15.5

Produktové obchodní podmínky ruší a nahrazují Produktové obchodní podmínky pro obchodování s tuzemskými cennými papíry,
platné od 1. ledna 2014 9. října 2017.

15.6

Produktové obchodní podmínky jsou platné od 9. října 2017 3. ledna 2018.
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