PŘEHLED ZMĚN K 3. 1. 2018
PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO OBCHODOVÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI CENNÝMI PAPÍRY,
JEJICH SPRÁVU A/NEBO ÚSCHOVU
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
NOVÉ ZNĚNÍ
„Investiční dotazník“ – 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 (Cenné papíry),
které pro něj nemusí být přiměřené z hlediska jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic;

1.

„Vnitřní informace“ – informace 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; přesná 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;

5.10

Zákazník může své Pokyny změnit nebo zcela rušit. Ke změně Pokynu dojde tak, že původní Pokyn je zrušen a je podán nový
Pokyn. Po dobu platnosti Pokynu může Zákazník měnit tyto náležitosti Pokynu:
• množství
• cenová podmínka
• časová podmínka

5.18

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.

7.3

Banka registruje Cenné papíry Zákazníka na Majetkovém účtu v Bance. O stavu majetku na tomto účtu Banka poskytuje
Zákazníkovi informace zpravidla čtvrtletně 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.

7.4

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 Zákazníka pouze v případě,
že Banka částku obdrží, a to i tehdy, jestliže jsou Cenné papíry splatné u Banky samotné. U spravovaných Cenných papírů Banka
zajistí proplacení úrokových, ziskových a výnosových kupónů, jakož i splatných Cenných papírů, a to valutou ke dni připsání
výnosu na účet Banky. Hodnota úrokových, ziskových a výnosových kupónů, jakož i veškerých splatných Cenných papírů bude
připsána ve prospěch účtu Zákazníka s výhradou, že Banka částku obdrží, a to i tehdy, jestliže jsou Cenné papíry splatné u Banky
samotné.

7.5

Banka bude Zákazníka informovat o vzniku práv spojených s Cennými papíry, pokud jí byla tato skutečnost včas a v dostatečném
rozsahu písemně sdělena zahraničním správcem Cenných papírů. Pokud Banka neobdrží do stanoveného termínu předposledního
dne obchodování s právy spojenými s Cennými papíry jiný příkaz Zákazníka, nechá veškerá tato práva, náležející k účtu Cenných
papírů Zákazníka, zpeněžit podle zvyklostí platných v zahraničí, pokud to bude v rámci takové korporátní události kapitálové akce
možné.
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7.6

Pokud budou Bance včas a v dostatečném rozsahu zahraničním opatrovatelem, resp. správcem /zprostředkujícím opatrovatelem,
resp. správcem či emitentem Cenných papírů písemně sděleny informace, které se týkají Cenných papírů Zákazníka, zavazuje
se Banka tyto informace Zákazníkovi bezodkladně oznámit (předat), přičemž Banka tyto informace předává zásadně v podobě,
v jaké je obdržela od příslušné třetí strany. V případě, že Banka poskytuje Zákazníkovi komentář k předávaným informacím od třetí
strany, Zákazník není oprávněn se spolehnout pouze na tento komentář a je povinen tento komentář posuzovat spolu s celým
zněním předávané informace od třetí strany. Banka oznámí Zákazníkovi zejména následující informace:
• zákonné nabídky na odkup a výměnu,
• dobrovolné nabídky na odkup a výměnu.
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.

7.7

Pokud Zákazník během lhůty stanovené v informaci týkající se jeho Cenných papírů, kterou obdrží od Banky, nedá Bance žádný
pokyn týkající se sdělených informací, nemá Banka při dobrovolných odkupech, při přednostních úpisech, při možnosti investování
dividendy do akcií a při odstupném v hotovosti povinnost provádět jakékoli úkony. Při navýšení kapitálu oproti výplatě hotovosti budou
práva spojená s CP prodána „co nejlépe“, nové akcie nebudou odebrány. V případě navýšení kapitálu vydáním nových akcií a jejich
bezplatným rozdělením mezi akcionáře připíše Banka Zákazníkovi tyto akcie; případné necelé kusy akcií budou v poslední obchodní
den dle v zahraničí platných zvyklostí prodány „co nejlépe“, pokud to bude v rámci takové korporátní události kapitálové akce možné.

7.8

Banka poskytuje úschovu cenných papírů kolektivního investování včetně souvisejících služeb, cenné papíry kolektivního
investování jsou vedeny na účtu Banky jako účtu zákazníka podle § 528 Občanského zákoníku v příslušné evidenci cenných
papírů kolektivního investování a následně na Majetkovém účtu v Bance příslušného Zákazníka jako účtu vlastníka podle § 527
Občanského zákoníku. Zaknihované podílové listy otevřeného podílového fondu je Banka povinna evidovat na účtech vedených
pro osobu, která je vlastníkem těchto investičních nástrojů.
V případě, že Zákazník není vlastníkem těchto investičních nástrojů, zavazuje se osobu skutečného vlastníka zaknihovaných
podílových listů otevřeného podílového fondu Bance identifikovat, aby mohla Banka řádně splnit zákonné požadavky stanovené
pro vedení samostatné evidence uvedením alespoň následujících údajů:

7.9

a) jméno a příjmení/název/obchodní firma vlastní-ka zaknihovaných podílových listů zakniho-vaného podílového fondu;
b) specifikace zaknihovaných podílových listů;
c) bydliště/sídlo;
d) datum narození/rodné číslo/IČ.

12.5

Produktové obchodní podmínky ruší a nahrazují Produktové obchodní podmínky pro obchodování se zahraničními cennými papíry,
jejich správu a/nebo úschovu, platné od 1. ledna 2014 9. října 2017.

12.6

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