
Firma/Nazwa:

Wersja: 1/2019Do umowy numer:

Osobní schůzka byla za účelem:

- Uzavření Rámcové smlouvy

- Aktualizace smluvních údajů na Rámcové smlouvě

- Předání a podpis dokumentů k novele ZPKT (nové dotazníky)

- Podání obecné informace k uzavírání termínových obchodů s Obchodníkem a zodpovězení dotazů

- Jiné …………………………….  

Po dobu jednání obchodník:

- Podával ucelené informace.

- Odpověděl na všechny moje dotazy.

- Upozornil mě na rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů (např. předáním Informační brožury).

- Informoval mě o veškerých nákladech spojených s uzavíráním termínových obchodů 

- Informoval mě o nutnosti zřídit si číslo LEI a uhradit poplatek za jeho přidělení a následně roční obnovu LEI.

- Informoval mě o platebních podmínkách pro provádění termínovaných obchodů 

- Nenabízel mi konkrétní investiční strategie (konkrétní nákup měnového páru za konkrétní kurz apod.) 

- Jiné …………………………….  

Od obchodníka jsem převzal:

- Informační brožuru pro platební a investiční služby

- Investiční dotazníky

- Novou dokumentaci k Rámcové smlouvě

- Jiné ……………………………

Osoba upoważniona (imię i nazwisko):

AKCENTA CZ a. s. (Sprzedawca) jest zobowiązana zgodnie z przepisami ustawy nr 256/2004 Dz. U., o zawieraniu transakcji na rynku kapitałowym, wraz z 

późniejszymi przepisami (dalej tylko „Ustawa”), do przechowywania zapisów pisemnych z osobistych negocjacji prowadzonych pomiędzy klientem a 

Sprzedawcą. Celem niniejszego zapisu jest zawarcie w nim treści negocjacji, w taki sposób, aby na podstawie zapisu można było monitorować spełnianie 

wymogów zgodnie z Ustawą i innymi mającymi bezpośrednie zastosowanie przepisami Unii Europejskiej, zwłaszcza czy Sprzedawca wykonuje swoje 

obowiązki wobec klientów. 

Oświadczenie klienta

Oświadczam, że odpowiedzi, których udzieliłem w powyższym kwestionariuszu, udzieliłem sam, a podane informacje są zgodne z prawdą. Potwierdzam 

również, że posiadam jeden egzemplarz niniejszego formularza.

Sprawozdanie ze spotkania z klientem 

W imieniu Klienta

Podpis 

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejscowość:

Dnia:

Podpis

Imię i nazwisko

W imieniu AKCENTA CZ, a.s. 

Miejscowość:

Dnia:

Podpis 

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejscowość:

Dnia:

Podpis 

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejscowość:

Dnia:
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Osobní schůzka byla za účelem:

Zawarcie Umowy Ramowej

Aktualizację danych dotyczących Umowy Ramowej 

Przekazanie i podpisanie dokumentów dotyczących nowelizacji
ZPKT (nowe kwestionariusze)

Przedstawienie ogólnych informacji dotyczących zawierania
transakcji terminowych ze Sprzedawcą i udzielenie odpowiedzi na pytania

Inne:

W trakcie trwania spotkania sprzedawca:

Przekazywał kompletne informacje 

Udzielił odpowiedzi na wszystkie moje pytania

Powiadomił mnie o ryzyku związanym z zawieraniem transakcji terminowych
(np. przekazał mi Broszurę Informacyjną)

Poinformował mnie o wszelkich kosztach związanych z zawieraniem transakcji
terminowych

Poinformował mnie o konieczności uzyskania numeru LEI i wniesienia opłaty
za jego przydzielenie, a następnie o corocznym wznawianiu LEI

Poinformował mnie o warunkach płatności przy prowadzeniu transakcji
terminowych

Nie zaproponował mi konkretnej strategii inwestycyjnej (konkretny zakup
pary walut po konkretnym kursie itp.)

Inne:

Od sprzedawcy otrzymałem:

Broszurę Informacyjną omawiającą usługi płatnicze i inwestycyjne

Kwestionariusze inwestycyjne

Nową dokumentację do Umowy Ramowej

Inne:

Inicjatorem spotkania jest:

Klient

Sprzedawca
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