POKYN NA OBSTARANIE PREDAJA FINANČNÝCH NÁSTROJOV
1. Údaje klienta
Titul, meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo:

Druh a číslo dokladu
totožnosti:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Číslo zmluvy:
Autorizovaný bankový účet
IBAN:

(ďalej len „Klient“)
2. Špecifikácia finančných nástrojov (ďalej len „FN“)
Typ
Pokynu*

ISIN, názov alebo iná
identifikácia FN

Špecifikácia objemu Pokynu**

počet kusov

objem peňažných
prostriedkov

Limitná cena
za 1 ks***
v mene

*
P = predaj Finančného nástroja
** V = všetky Finančné nástroje vedené na Účte držiteľskej správy Klienta
*** Ak Klient neuvedie limitnú cenu, RMSM je oprávnený vykonať Pokyn Klienta za aktuálnu trhovú cenu FN

3. Splnomocnenie
Klient týmto v zmysle ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka splnomocňuje spoločnosť RM - S Market o. c.
p., a. s., so sídlom na Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 799 072, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 2586/B (ďalej ako „RMSM“), aby v plnom rozsahu
zastupoval Klienta a vykonával všetky právne úkony a/alebo akékoľvek iné súvisiace úkony potrebné pre
obstaranie predaja finančných nástrojov špecifikovaných v bode 2. tohto Pokynu.
4. Ukončenie poskytovania vedľajšej služby - držiteľská správa
V prípade, že Klient nebude mať po predaji finančných nástrojov určených v bode 2. tohto Pokynu
v držiteľskej správe už žiadne iné finančné nástroje, RMSM pristúpi k ukončeniu poskytovania vedľajšej
služby – držiteľská správa.

Klient berie na vedomie a súhlasí s výškou odplaty pre RMSM za poskytnutie investičnej a vedľajšej služby,
a zároveň berie na vedomie a súhlasí, že je povinný uhradiť RMSM všetky dlžné poplatky za výkon vedľajšej
služby – držiteľská správa, ku dňu vykonania pokynu.

Klient prehlasuje, že má prístup na internet a zároveň, že sa pred podpisom tohto Pokynu podrobne
oboznámil so znením Komisionárskej zmluvy, Obchodnými podmienkami a Cenníkom služieb, ktoré sú
zverejnené na webovom sídle www.rmsmarket.sk

Pokyn klienta prijatý:
V Bratislave, dňa..................................

......................................................
Za RM – S Market o.c.p., a.s.

V ........................................., dňa.........................

......................................................
úradne osvedčený podpis Klienta

