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Vážení klienti,  

 

společnost NN Investment Partners C.R., a.s., se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, 
Česká republika, IČO 251 02 869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 4519 (dále jen „Obchodník“) 

vám tímto oznamuje, že s účinností od 1. 7. 2020 se mění Obchodní podmínky pro obstarávání obchodů 
s cennými papíry vydávanými fondy kolektivního investování (dále jen „Obchodní podmínky“) jako 
nedílné součásti Komisionářské smlouvy o obstarávání obchodů s cennými papíry vydávanými fondy 
kolektivního investování uzavřené mezi Obchodníkem na straně jedné a vámi na straně druhé (dále jen 
„Komisionářská smlouva“), a to v souladu s ustanovením článku 6. Změny v poskytovaných informacích a 
změny Smlouvy, odst. 6.3 Komisionářské smlouvy. 

Informace o procesu změny Obchodních podmínek 

Nesouhlasíte-li se změnou výše uvedených dokumentů, můžete odmítnout návrh na takovou změnu, a to 
písemným oznámením o jejím odmítnutí doručeným Obchodníkovi nejpozději 50 (padesát) kalendářních 
dnů před navrhovaným dnem účinnosti této změny, tj. do 12. května 2020 včetně. 

Odmítnutí návrhu na změnu výše uvedených dokumentů můžete provést následujícími způsoby: 

1) písemným oznámením v listinné formě (v takovém případě musí být Váš podpis na písemném 
oznámení úředně ověřen); toto oznámení prosím zašlete na adresu: NN Investment Partners C.R., 
a.s., Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika, nejlépe doporučeně; 

2) odesláním oznámení z Vaší datové schránky do datové schránky Obchodníka euweiyg. 

Další postup při odmítnutí návrhu na změnu výše uvedených dokumentů najdete v článku 6. Změny 
v poskytovaných informacích a změny Smlouvy, odst. 6.5 Komisionářské smlouvy. 

Přehled hlavních změn provedených v Obchodních podmínkách: 

• e-mail a mobilní telefon registrovaný na komisionářské smlouvě musí být jedinečný a nesmí být 
shodný s e-mailem a mobilním telefonem obchodního zástupce či jiného klienta. Obchodní 
podmínky dovolují shodu mobilního telefonu v rámci přímého rodinného vztahu 
(manžel/manželka, druh/družka, apod.), více naleznete v definici E-mailové adresy a Kontaktního 
telefonu. Změny děláme z důvodu zvýšení ochrany vašeho majetkového účtu, 

• původní bod 10.5 jsme přepsali do bodu 10a, který popisuje, o čem nás musíte informovat, 
abychom mohli společně dodržet naše zákonné povinnosti; tento bod dále popisuje následky 
porušení sjednaných povinností z Vaší strany, 

• nový bod 13.6 popisuje naše požadavky na Vaši e-mailovou adresu a e-mailovou schránku, e-mail 
musí být funkční a dostatečně zabezpečený, 

• rovněž jsme upravili kapitolu Test odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, která se nově 
jmenuje Test investora, znění této kapitoly jsme upravili, tato změna na vás nemá žádný vliv 

 

V úctě, 

NN Investment Partners 


