ŽIADOSŤ O OTVORENIE ÚČTU
Táto Žiadosť o otvorenie účtu (ďalej len ako „Žiadosť“) je vytvorená Spoločnosťou1 za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu medzi Klientom – majiteľom účtu
a Spoločnosťou (ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“), ktorého predmetom je otvorenie Investičného účtu, Manažovaného účtu alebo Majetkového účtu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP“).
Predmetom zmluvného vzťahu pri otvorení Investičného účtu podľa ustanovenia § 30 a nasl. ZCP je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri odplatnom zabezpečení evidencie finančných nástrojov a peňažných prostriedkov na Investičnom účte, uschovávaní listinných cenných papierov, vykonávaní správy finančných
nástrojov a zabezpečení obstarania kúpy alebo predaja finančných nástrojov podľa pokynov Klienta v zmysle Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako
„VOP“) a príslušných Osobitných obchodných podmienok (ďalej len ako „OOP“).
Predmetom zmluvného vzťahu pri otvorení Manažovaného účtu podľa ustanovenia § 43 ZCP je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri odplatnom riadení
portfólia finančných nástrojov podľa dojednanej investičnej stratégie, a to za podmienok bližšie špecifikovaných vo VOP a príslušných OOP.
Predmetom zmluvného vzťahu pri otvorení Majetkového účtu je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov
v súlade s ustanovením § 105 ods. 3 ZCP, a to za podmienok bližšie špecifikovaných vo VOP a príslušných OOP.
Akceptáciou zo strany Spoločnosti (podpisom povereného zástupcu Spoločnosti) Klientom podpísanej a korektne vyplnenej Žiadosti vzniká, alebo v prípade existencie zmluvného vzťahu sa rozširuje, zmluvný vzťah medzi Klientom a Spoločnosťou. Klient môže v Žiadosti požiadať o otvorenie viacerých typov účtov súčasne,
v takomto prípade sa každý z nich bude posudzovať samostatne.
Táto Žiadosť sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti definované v akceptovanej Žiadosti prechádzajú na právnych nástupcov oboch
Zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré si navzájom poskytli, neposkytnúť ich tretím osobám,
ani týmto tretím osobám neumožniť ich sprístupnenie, a to na dobu časovo neobmedzenú.
Pokiaľ by akékoľvek z ustanovení tejto Žiadosti malo byť, alebo sa malo stať, neplatným alebo neúčinným, nemá táto neplatnosť alebo neúčinnosť žiadny vplyv
na platnosť alebo účinnosť nedotknutých ustanovení tejto Žiadosti. Zmluvné strany sa zaväzujú neplatné alebo neúčinné ustanovenia bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, aby zodpovedalo vôli Zmluvných strán
reprezentovanej obsahom neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

ÚDAJE O MAJITEĽOVI ÚČTU
Základné údaje
Fyzická osoba

Subjekt zapísaný v ORSR

Iná právna forma

PID

Priezvisko, meno, titul / Obchodné meno

Štátna príslušnosť 3
SR

Rodné číslo / IČO

Dátum narodenia / IČ DPH

Registrácia2

Daňový domicil3
SR

Iné

Dátum platnosti

Daňové identifikačné číslo

Ulica, mesto

PSČ

Krajina

E-mail

Telefón

Druh a číslo preukazu totožnosti

4

Krajina vystavenia

Iné

Trvalý pobyt / Sídlo a kontaktné údaje

Súhlasím, aby mi výpisy, oznámenia a iné informácie boli zasielané na e-mail
1

Korešpondenčná adresa (vyplňte v prípade, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, resp. sídla)
Priezvisko, meno, titul / Obchodné meno
Ulica, mesto

PSČ

Krajina

Zákonný zástupca č. 1 / Štatutárny zástupca č. 15
Štátna príslušnosť

Priezvisko, meno, titul
Rodné číslo

Dátum narodenia

Druh a číslo preukazu totožnosti4

Krajina vystavenia a dátum platnosti

PSČ

Krajina

Trvalý pobyt
Ulica, mesto

Zákonný zástupca č. 2 / Štatutárny zástupca č. 25
Štátna príslušnosť

Priezvisko, meno, titul
Rodné číslo

Dátum narodenia

Druh a číslo preukazu totožnosti4

Krajina vystavenia a dátum platnosti

PSČ

Krajina

Trvalý pobyt
Ulica, mesto

Zaradenie klienta
Neprofesionálny

Klient v osobitnom vzťahu k Spoločnosti6
Profesionálny

Oprávnená protistrana

Bankové spojenie

Čísla zberných účtov:

Nie

Klient je politicky exponovaná osoba7

Účty, ktoré budú Zmluvné strany používať pre vzájomný platobný styk
Čísla bankových účtov Majiteľa účtu

Áno

Mena

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2947 5168 EUR

Áno

Nie

IBAN: SK88 1100 0000 0028 2147 5168 USD

Prihlasovacie údaje klienta do systému Online účet
PID

Heslo pre prvé prihlásenie (6 – 10 znakov)
2

ÚDAJE O ÚČTOCH VEDENÝCH V SPOLOČNOSTI
Klient žiada o otvorenie nasledujúcich účtov v Spoločnosti:
Číslo účtu

Typ účtu

Poznámka

OPRÁVNENÝ ZÁUJEM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Základné identifikačné a kontaktné osobné údaje klienta v Žiadosti bude Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúvať aj na základe oprávneného záujmu po dobu
trvania zmluvného vzťahu a dva roky po jeho ukončení, pre účely zvyšovania kvality poskytovaných služieb a informovania o zmenách v produktovej ponuke
a službách Spoločnosti. Komplexné informácie o spracúvaní osobných údajov sú k dispozícii na stránke www.across.sk.

PREHLÁSENIA KLIENTA
Podpisom Žiadosti Klient vyhlasuje, že:
a.	všetky údaje uvedené v tejto Žiadosti sú úplné a pravdivé a zaväzuje sa každú zmenu údajov včas písomne nahlásiť Spoločnosti,
b.	má pravidelný prístup k internetu a súhlasí s poskytovaním informácií o stave pokynov a uskutočnených obchodoch na internetovej stránke www.across.sk,
c.	ak získa štátne občianstvo v USA, cestovný pas vydaný USA, trvalé povolenie na pobyt, trvalú adresu alebo daňový domicil v USA, bude o týchto skutočnostiach
Spoločnosť bezodkladne písomne informovať,
d.	pred podpisom tejto Žiadosti obdržal a oboznámil sa s dokumentmi Informácie pre klienta, VOP, Cenník služieb a OOP pre Majetkový účet (ak je predmetom
Žiadosti), ktoré spolu so Žiadosťou tvoria zmluvu, ktorou je upravený zmluvný vzťah medzi Klientom a Spoločnosťou,
e.	túto Žiadosť podpisuje na základe skutočnej a slobodnej vôli, nie v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.
Miesto, dátum

Miesto, dátum

Podpis povereného zástupcu Spoločnosti

Podpis klienta8
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Vysvetlivky
	Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava IČO: 35 763 388, IČ DPH: SK2021456855, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B.
2
	Uveďte označenie a číslo zápisu do úradného registra alebo inej úradnej evidencie.
3
	Krajina, v ktorej je daňovník registrovaným platcom dane; potrebné uviesť z dôvodu zamedzenia dvojitého zdanenia, zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej
výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a Vyhlášky MFSR č. 446/2015 Z. z. (FATCA); v prípade domicilu mimo Slovenskej republiky je klient
povinný doložiť tieto skutočnosti príslušnými dokumentmi a aktualizovať ich jedenkrát ročne k 31. 12.
4
	Ak ide o občiansky preukaz, uveďte „OP“, ak ide o pas, uveďte „PAS“.
5
	Právo konať ako zákonný zástupca zaniká dovŕšením 18 roku majiteľa účtu. Spôsob konania v prípade viacerých zákonných zástupcov je definovaný vo VOP.
6
	Podľa § 87 ods. 8 Zákona sa ním rozumie člen štatutárneho orgánu, dozornej rady, prokurista, vedúci zamestnanec a zamestnanec obchodníka s cennými papiermi, právnické a fyzické osoby majúce kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi, osoby blízke členom predstavenstva, dozornej rady, vedúcim zamestnancom alebo fyzickým osobám majúcim kontrolu nad obchodníkom a ďalšie osoby vymedzené týmto zákonom.
7
	Politicky exponovanou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej je, alebo bola zverená významná verejná funkcia. Politicky exponovanou osobou je aj manžel,
manželka, dieťa, zať, nevesta, rodič alebo osoba podnikajúca s osobou vo významnej verejnej funkcii. Zoznam významných verejných funkcií a vymedzenie okruhu politicky exponovaných osôb sú uvedené v § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu.
8
	V prípade, ak klient nie je majiteľom účtu, je potrebné doplniť jeho meno, priezvisko, resp. iné náležitosti podľa ORSR.
1
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