Klientský formulář – fyzická osoba - nepodnikající
Tento dokument je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování investičních služeb ve vztahu k finančním nástrojům
poskytnutým společností HighSky Brokers, a.s. č. .............., dále jen „Smlouva”
Účet:
Typ účtu: (HighSky Mikro / Premium)
Měna účtu: (CZK/EUR/USD)
Způsob uzavření smlouvy:
písemně / elektronicky
Personální údaje:
Jméno a příjmení Klienta:
Rodné číslo, u cizinců – datum narození:
Státní příslušnost:
Pohlaví:
Místo narození:
První průkaz totožnosti:
Občanský průkaz/mezinárodní pas/průkaz trvalého pobytu/řidičský průkaz
Číslo průkazu:
Vydal:
Datum platnosti:
Druhý průkaz totožnosti:
Občanský průkaz/mezinárodní pas/průkaz trvalého pobytu/řidičský průkaz
Číslo průkazu:
Vydal:
Datum platnosti:
Trvalé bydliště:
Ulice, č. popisné
PSČ, město
Stát
Kontaktní údaje:
Korespondenční adresa:
Ulice, č. popisné
PSČ, město
Stát
Telefonní číslo:
E-mail:
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Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu (u zahraniční banky IBAN):
Název banky:
U zahraniční banky prosím uveďte:
Adresa:
Ulice, č. popisné
PSČ, město
Stát
Kód SWIFT/BIC:
Verifikační údaje Klienta:
Telefonní heslo (povinné):
Politicky exponovaná osoba
Politicky exponovaná osoba: Ano / Ne
Ve vztahu k politicky exponované osobě? Ano / Ne
Informování Klienta
O provedených pokynech, stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu a stavu peněžních prostředků a investičních
nástrojů bude Klient informován: v listinné podobě / v elektronické podobě (na trvalém nosiči dat).
Pokud si Klient zvolí informování na jiném trvalém nosiči dat než v listinné podobě, zároveň tímto dává souhlas s
takovým způsobem poskytování informací.
Klient zároveň souhlasí s tím, že zákonem stanovené informace, které nejsou určené jemu osobně, budou Klientovy
poskytnuty způsobem umožňující dálkový přístup.
Klient je politicky exponovanou osobou, pokud je
a) fyzickou osobou, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je
zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní
tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce
nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na
výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo
sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem,
velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v
jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzickou osobou, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního
uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v
jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní
osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
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Potvrzuji, že údaje byly poskytnuty v souvislosti s touto Smlouvou dobrovolně. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v
případě nesprávnosti či neúplnosti údajů mi nemusejí být poskytnuty finanční služby, které jsou upraveny touto
Smlouvou, nebo nemusí vůbec dojít k uzavření této Smlouvy.
Prohlašuji, že jsem zákonným vlastníkem bankovního účtu s údaji uvedenými v tomto dokumentu a veškeré transakce,
které se vztahují k investičním službám upraveným touto Smlouvou, budou prováděny z tohoto účtu.
Potvrzuji, že emailová adresa (emailová schránka), kterou jsem poskytl, naplňuje definici trvalého nosiče dat, to
znamená, že emailové zprávy budou uchovávaný na trvalém nosiči dat.
(trvalý nosič dat je jakýkoliv nástroj, který umožňuje zákazníkovi uchování informací tak, aby mohly být využívány po
dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě)
Datum

Podpis Klienta
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