Smlouva o poskytování investičních služeb

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 a dalšími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Smluvní strany
Kiwi financial Management s.r.o.
IČO: 09458786
sídlem Praha 2 - Vinohrady, Lublaňská 667/42, PSČ 120 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedením u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 336614.
(dále jen jako „Společnost“) na straně jedné
a
Klient:
Datum narození:
Bankovní spojení:
Trvalé bydliště (Místo, Ulice):
Telefon:
Email:
(dále jen jako „Klient“) na straně druhé
(Společnost a Klient dále společně jen jako „Smluvní strany“ „Strany smlouvy“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování investičních služeb
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako
„Smlouva“)
Článek 1
Předmět Smlouvy
1. Na straně jedné je předmětem této Smlouvy závazek Společnosti poskytovat Klientovi služby
spočívající v:
a) Tvorbě investiční strategie a příprava realizace investičního plánu,
b) Služby investičního poradenství,
Společnost a Klient se dohodli na tom, že dle Ceníku Společnosti bude Klient využívat
následující tarify:
Start

Premium

VIP

Grand

2. Na straně druhé je předmětem této Smlouvy závazek Klienta uhradit Společnosti odměnu
za příslušnou realizovanou službu v souladu s ceníkem služeb, který je nedílnou součástí této
Smlouvy, jako příloha č. 1 (dále jen jako „Ceník“), není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.

Článek 2
Další ustanovení
1. Uzavřením této Smlouvy Klient souhlasí s jejím obsahem, Ceníkem a obsahem všeobecných
obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 2 (dále jen
jako „VOP“). V případě, kdy by vzniknul nesoulad ustanovení VOP a této Smlouvy, má přednost
ustanovení uvedená ve Smlouvě. VOP jsou uveřejněny na internetových stránkách
spolupracující obchodní společnosti Kiwi partners s.r.o., IČO 08508810, se sídlem Praha 2 –
Vinohrady, Lublaňská 667/42, PSČ 120 00, www.kiwipartners.cz (dále jen jako „Internetové
stránky“). Společnost je oprávněna VOP v přiměřeném rozsahu měnit, přičemž je povinna
oznámit Klientovi změnu VOP ve lhůtě nejméně 30-ti dnů přede dnem vzniku právních účinků
změny VOP, které mění závazek z této Smlouvy. Klient je oprávněn změnu VOP odmítnout a
z uvedeného důvodu tuto Smlouvu vypovědět. V případě, že Společnost nejpozději v den
vzniku právních účinků změny VOP neobdrží výpověď Smlouvy z uvedeného důvodu, má se za
to, že Klient s touto změnou souhlasí.
2. Klient se zavazuje uhradit Společnosti odměnu dle Ceníku za každou službu, která bude
Společností ve prospěch Klienta provedena. Úplné znění Ceníku je uveřejněno na
Internetových stránkách. Společnost je oprávněna Ceník změnit. Ceník po změně Společnost
uveřejní Internetových stránkách. Změnu Ceníku Společnost oznámí Klientovi ve lhůtě
nejméně 30-ti dnů přede dnem vzniku právních účinků změny Ceníku. V případě, že Klient se
změnou Ceníku nesouhlasí, může z tohoto důvodu tuto Smlouvu vypovědět.
3. Jednotlivé služby uvedené v Ceníku jsou účtovány ve prospěch Společnosti, nebo obchodní
společnosti Kiwi partners s.r.o., konkrétně vstupní poplatek dle Ceníku je účtován ve prospěch
obchodní společnosti Kiwi partners s.r.o., další položky ve smyslu Ceníku jsou účtovány ve
prospěch Společnosti. Obchodní společnost Kiwi partners s.r.o. je při zprostředkování uzavření
pojistných smluv v postavení vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího
zprostředkovatele podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, obchodní
společnosti SAB servis s.r.o., IČO 24704008, se sídlem Praha, Jungmannova 748/30, PSČ 110 00
(dále jen „SAB servis“). Při poskytování investičních služeb a oprávnění k poskytování
zprostředkovatelské činnosti při distribuci důchodového spoření a doplňkového penzijního
spoření anebo při zprostředkování spotřebitelského úvěru je obchodní společnost Kiwi
partners s.r.o. vázaným zástupcem SAB servis.
4. Společnost a další osoby podílející se na poskytování investičních služeb podle této Smlouvy
zpracovávají osobní údaje Klienta primárně za účelem plnění této Smlouvy a splnění právních
povinností. Osobní údaje mohou dále být zpracovávány také na základě oprávněného zájmu
Společnosti. Detailní informace o způsobu a rozsahu zpracovávání osobních údajů jsou
uveřejněny na Internetových stránkách v sekci GDPR.
Článek 3
Odměna
1. Odměna Společnosti je závislá na činnosti, kterou poskytuje Klientovi a její výše je uvedena
v Ceníku.

Článek 4
Prohlášení Klienta
1. Klient prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím obsahem a jejími přílohami a
dále s Informacemi o zpracování osobních údajů. Klient dále prohlašuje, že se zněním těchto
dokumentů bez výhrad souhlasí.
2. Klient prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné a úplné a
zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně písemně oznámí
Společnosti, a že Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných
nebo neúplných údajů. Klient prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti pro případ
nepravdivosti, neúplnosti či nepřesnosti svých prohlášení uvedených dále a zavazuje se
Společnost bezodkladně písemně vyrozumět, pokud by kterékoliv z těchto prohlášení nebylo
nadále ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné.
Článek 5
Trvání Smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran nebo vypovědí Smlouvy, přičemž
v případě, kdy dochází k ukončení této Smlouvy dohodou Smluvních stran, musí mít tato
dohoda písemnou formu, Smlouva pak končí k datu uvedenému v dohodě.
3. Smluvní strany se dohodly na skutečnosti, že jsou oprávněny Smlouvu vypovědět, a to tak že
Smluvní strana, která Smlouvu vypovídá, doručí druhé Smluvní straně písemnou výpověď
Smlouvy, a to alespoň 30 dní před koncem kalendářního čtvrtletí, a to pouze prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb. Smlouva v takovém případě končí posledním dnem
příslušného kalendářního čtvrtletí. Výpověď Smlouvy zaslaná e-mailem není pro účely této
Smlouvy považována za řádně doručenou.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Měnit obsah Smlouvy je možné pouze písemnými, číslovanými, po sobě jdoucími dodatky.
Smlouva nemění ani nenahrazuje dosavadní závazky mezi Smluvními stranami, byly-li takové
závazky založeny dříve uzavřenou smlouvou nebo smlouvami o tomtéž nebo obdobném
předmětu plnění jako má Smlouva.
2. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran
neupravená Smlouvou, a to včetně VOP, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Příslušnost soudu v případě sporu ze Smlouvy
se určí v souladu s právními předpisy účinnými v České republice.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž po jednom obdrží Klient a
Společnost.

V________________ DNE__________________

KLIENT

za společnost KIWI FINANCIAL MANAGEMENT, S.R.O.

