
 

 
PROHLÁŠENÍ KLIENTA 

KLIENT: 

Jméno a příjmení/název/obchodní firma:       

RČ/datum narození/IČ:       

Adresa/sídlo:       

Jednající/zastoupená:       

Klient tímto vůči společnosti J&T BANKA, a. s., IČO 47115378, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká 
republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen „J&T Banka“), 
se kterou má platně uzavřenu komisionářskou smlouvu, prohlašuje následující: 

1. Investiční zprostředkovatel IMPERIUM FINANCE s.r.o., se sídlem Strakonická 3363/2d, Hlubočepy, 150 00 Praha 5, 
IČ 248 48 808, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
180093 (dále jen „Investiční zprostředkovatel“) mi poskytuje investiční služby (včetně investičního poradenství 
týkajícího se investičních nástrojů) za podmínek a v rozsahu stanoveném Smlouvou o investičním zprostředkování 
(dále jen „Smlouva“), která byla mezi námi uzavřena dne       [datum uzavření smlouvy]. 

2. Souhlasím s tím, aby mi J&T Banka strhávala z mého Klientského účtu u ní vedeného odměnu, kterou jsem povinen 
zaplatit Investičnímu zprostředkovateli za podmínek a ve výši stanovené Smlouvou a ceníkem Investičního 
zprostředkovatele, a aby tuto odměnu vyplácela Investičnímu zprostředkovateli na jeho bankovní účet č. 
247705846/0300, pokud se jedná o odměnu strženou v měně odlišné od USD, nebo na jeho bankovní účet č. 
247706064/0300, pokud se jedná o odměnu strženou v USD a to za podmínek dohodnutých mezi J&T Bankou a 
Investičním zprostředkovatelem. 

3. Souhlasím s tím, že pokud z důvodu nedostatku peněžních prostředků na mém Klientském účtu nedojde ke stržení 
odměny dle bodu 2. výše a Investičnímu zprostředkovateli tak nebude vyplacena odměna, na kterou má dle 
Smlouvy nárok, učiním nezbytné kroky k tomu, aby na mém Klientském účtu byl dostatek peněžních prostředků ke 
stržení dlužné odměny Investičního zprostředkovatele, a podám J&T Bance písemný pokyn ke stržení a zaslání 
konkrétní dlužné částky na příslušný bankovní účet Investičního zprostředkovatele uvedený v bodě 2. výše. 

4. Souhlasím s tím, že mi nebude J&T Banka poskytovat investiční službu „investiční poradenství týkající se investičních 
nástrojů“ a prohlašuji, že nebudu poskytnutí této služby po J&T Bance vyžadovat. 

5. Souhlasím s tím, že po dobu platnosti Smlouvy mi bude J&T Banka poskytovat investiční služby za cenově 
zvýhodněných podmínek a po ukončení platnosti Smlouvy za standardních cenových podmínek stanovených 
ceníkem investičních služeb J&T Banky. 

6. Oznámím a doložím J&T Bance neprodleně jakoukoliv změnu ve smluvním vztahu s Investičním 
zprostředkovatelem, zejména ukončení Smlouvy. 

7. Platnost tohoto prohlášení je vázána na existenci Smlouvy. Jakmile bude Smlouva z jakéhokoliv důvodu ukončena, 
pozbývá toto prohlášení platnosti. 

 
 
V      , dne       Podpis Klienta: ………………………………………….                                                              
  
Totožnost Klienta byla ověřena dle jeho průkazu totožnosti vázaným zástupcem nebo zaměstnancem Investičního zprostředkovatele (dále jen „oprávněná osoba“): 

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby:            ……………………………………………… 
                                                                                                                                                         Podpis oprávněné osoby 

 


