POKYN
Tento dokument slúži na zadanie pokynu Spoločnosti1 k účtu, s ktorým má právo klient disponovať v zmysle Všeobecných obchodných podmienok na zrealizovanie
transakcie alebo zriadenie/úpravu investičnej stratégie:

Číslo účtu:
Symbol investície

Zberný účet: SK85 1100 0000 0026 2947 5168 EUR
Typ2

Špecifikácia3

Počet ks

Suma

Mena

Poplatok

1
2
3
4
5

Polia, s ktorými klient súhlasí, označí krížikom:
Mám skúsenosti s investovaním alebo vedomosti o povahe vybraných, alebo im podobných, finančných nástrojov.
Som si vedomý rizík a poplatkov spojených s investovaním do vybraných finančných nástrojov.

Podpisom tohto dokumentu klient vyhlasuje, že:
a.	sa v dostatočnom predstihu pred podaním tohto pokynu oboznámil s obsahom všetkých relevantných dokumentov (najmä Cenník služieb, osobitné obchodné
podmienky, emisné podmienky, kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt),
b.	bol Spoločnosťou jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo
nepeňažného plnenia alebo v prípadoch, keď ich výšku nemožno zistiť, o metóde ich výpočtu,
c.	všetky peňažné prostriedky, ktoré investuje, sú vlastníctvom majiteľa účtu a obchody vykonáva na vlastný účet majiteľa účtu (neplatí pre finančné inštitúcie),
d.	v prípade poskytnutia investičného poradenstva bol Spoločnosťou pred zadaním tohto pokynu informovaný, ako vybrané finančné nástroje zodpovedajú jeho
preferenciám a investičným cieľom,
e.	si tento dokument prečítal, jeho obsahu a všetkým relevantným dokumentom porozumel a na znak toho, že obsah tohto dokumentu zodpovedá jeho skutočnej
a slobodnej vôli, aj následne podpísal.
Miesto, dátum a čas

Miesto a dátum

Podpis povereného zástupcu Spoločnosti

Podpis klienta4

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 číslo: 2079/B.
2
	Možnosti: „K“ kúpa, „P“ predaj, „T“ transfer.
3
	Pri sporení: výška mesačnej platby, doba sporenia od 120 do 240 mesiacov; pri transfere alebo predaji: číslo bankového účtu alebo číslo účtu v Spoločnosti,
na ktorý chcete transfer realizovať; prípadne: „R“ Redemácia (spätny odkup podielov), „D + dátum“ dátum vykonania pokynu, „L + dátum“ lehota platnosti pokynu „SHORT“ Predaj na krátko, „AON“ všetko alebo nič, „GTC“ konaj do odvolania, „M“ margin, „SL + cena“ stop limit, „SM + cena“ stop market, „TS + cenový
rozdiel“ trailing stop; pri zmenke: „Ú“ s úschovou, „A“ s avalom, dátum emisie, dátum splatnosti, „úrok + p.a.“ úroková sadzba p.a.
4
	V prípade, ak klient nie je majiteľom účtu, je potrebné doplniť jeho meno, priezvisko, resp. iné náležitosti podľa ORSR.
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