
Firma AKCENTA CZ, a.s., zgodnie z postanowieniami § 15 Ustawy nr 256/2004 Dz. U. Republiki Czeskiej, o przedsięwzięciach na rynku 

kapitałowym, w brzmieniu późniejszym przepisów (dalej „Ustawa”), powinna poprosić Klienta o udzielenie informacji o niezbędnej wiedzy 

specjalistycznej oraz doświadczeniach Klienta w sferze inwestycji. Firma postępuje w ten sposób, korzystając z niniejszego Kwestionariusza 

Inwestycyjnego. Informacje, o których udostępnienie Firma prosi Klienta w niniejszym Kwestionariuszu Inwestycyjnym, służą do tego, żeby Firma 

podczas świadczenia usług inwestycyjnych oraz przygotowania oferty narzędzi inwestycyjnych mogła postępować jak najbardziej kompetentnie, 

honorowo i sprawiedliwie a głównie w najlepszym interesie Klienta. 

 

Pytania w Kwestionariuszu Inwestycyjnym

W ten sposób Firma prosi o, w nawiązaniu do ww. powodów, pełne, dokładne oraz prawdziwe udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

Jeśli Klient nie rozumie danego pytania lub nie jest pewien jego znaczenia lub sformułowania, Firma udzieli mu wszelkich niezbędnych wyjaśnień. 

Wszelkie pytania dotyczą specyfiki zakresu usług inwestycyjnych świadczonych przez Firmę AKCENTA CZ, a.s. Jeśli Klient jest osobą prawną, 

należy, odpowiadając na pytania, traktować Klienta jako osobę prawną.  

 

Wiedza specjalistyczna i doświadczenia w sferze inwestycji

1.  Jakie typy instrumentów finansowych znasz, tzn. jesteś w stanie wyjaśnić ich cechy i różnice?

walutowa transakcja na rynku kasowym 

walutowa transakcja terminowa typu forward

walutowa transakcja typu swap 

certyfikat inwestycyjny 

wkład terminowy 

inne niż ww. instrumenty pochodne rynku walutowego

(opcje, krzyżowy swap walutowy, swap na stopę procentową itp.)

żadne z wyżej wymienionych 

2.  Z jakich typów usług inwestycyjnych Państwo korzystali lub korzystają?

zarządzanie portfelem / zarządzanie aktywami / powiernictwo aktywów

działalność maklerska / zlecenie dyspozycji / usługi doradztwa inwestycyjnego 

doradztwo inwestycyjne 

inne usługi inwest 

żadne z wyżej wymienionych 

Dodatek nr. 7 (dalej „Dodatek”)

Kwestionariusz inwestycyjny

3. Jakie typy transakcji z narzędziami inwestycyjnymi Państwo zawarli i w jakim zakresie w przeciągu ostatnich 3 lat?

b)  walutowa transakcja terminowa 

a)  walutowa transakcja n  a r ynku 

kasowym   
w ogóle

do 15.000 PLN 

do 10 transakcji 

15.000 PLN - 80.000PLN 

ponad 10 transakcji 

więcej

c)  walutowa transakcja typu swap       

d) inne niż ww. instrumenty 

pochodne rynku walutowego 

 

w ogóle

do 15.000 PLN 

do 10 transakcji 

15.000 PLN - 80.000PLN 

ponad 10 transakcji 

więcej

w ogóle

do 15.000 PLN 

do 10 transakcji 

15.000 PLN - 80.000PLN 

ponad 10 transakcji 

więcej

w ogóle

do 15.000 PLN 

do 10 transakcji 

15.000 PLN - 80.000PLN 

ponad 10 transakcji 

więcej
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Oświadczenie Klienta

Oświadczam, że wszystkie wymienione wyżej dane są aktualne, dokładne i pełne oraz zobowiązuję się niezwłocznie informować spółkę AKCENTA 

CZ a.s. o jakichkolwiek zmianach dotyczących tych danych.

Na pytania zawarte w Kwestionariuszu Inwestycyjnym nie chcę odpowiadać – a jestem świadomy/a, że bez udzielenia informacji 

zawartych w tym kwestionariuszu Spółka jako makler papierów wartościowych nie będzie mogła w dostatecznie posądzić odpowiedność 

oferowanych usług i zawieranych transakcji.

4. Z jakimi transakcjami związanymi z ryzykiem mieli Państwo doświadczenie?

Inwestowanie w instrumenty finansowe, gdzie jest zawsze zagwarantowana płatności wartości nominalnej 

Inwestowanie, gdy występuje ryzyko niedotrzymania zainwestowanej kwoty 

Inwestowanie, gdy występuje ryzyko niedotrzymania zainwestowanej kwoty a ponadto powstanie kolejnych zobowiązań (np. 

zawieranie transakcji na kredyt, derywaty spekulacyjne, krótkie sprzedaże itp.) 

Niemam doświadczenia 

5. Poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe we sferze finansów

Klient osoba fizyczna – Studiowałeś/aś kierunek, krórego specjalizacja jest związana również z problematyką 

działalności finansowej?

Klient osoba prawna – Istnieje w ramach firmy/organizacji specjalna jednostka organizacyjna zajmująca się 

działaniami finansowymi, posiadająca doświadczenie w pracy z instrumentami finansowymi? 

Klient osoba fizyczna – Masz dłuższe (przynajmniej 2 lata) doświadczenie zawodowe w dziedzinie usług 

finansowych? 

Klient osoba prawna – realizuje lub realizowała w ostatnim czasie, osoba upoważniona wydawania w imieniu 

firmy/organizacji dyspozycji, działania w sferze finansów? 
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Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Podpis (Partner handlowy/pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa)

Imię i nazwisko
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Miejscowość:

Dnia:

W imieniu AKCENTA CZ a.s. W imieniu Klienta

Podpis
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Miejscowość:
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