POKYN K PŘEVODU
cenných papírů z účtu vedeného u brokerjet/ Securities transfer from account conducted at brokerjet
brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci
Budějovická 1518/13a
Praha 4, PSČ 140 00
IČ 27 08 86 77

01 Identifikace klienta / Account holder information
Jméno (First Name)*:
Klientské číslo (BPID)*:
Rodné číslo / IČO (ID / Company ID)*:
Adresa*:

Příjmení (Surname)*:

02 Název a kontakt na protistranu / Name and contact to counterparty
Název obchodníka / Counterparty name*:
Adresa / Address:
Telefon / Phone / E-mail:
Identifikace klienta u protistrany (ID with counterparty):

03 Převeďte, prosím, následující cenné papíry / Please transfer following shares
Počet ks (Quantity)*

ISIN Název cenného papíru (Security name)*

Burza (market place)*

1
2
3
4
5

04 Tímto žádám brokerjet České spořitelny, a. s., v likvidaci o zaslání odměny 1 000 Kč za každý ISIN, který jsem
v období od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 ze svého účtu cenných papírů vedeného v brokerjet, daroval Erste Group Bank AG
či převedl k jinému obchodníkovi s cennými papíry, na níže uvedený bankovní účet. Jsem si vědom, že se nejedná
o úplatu za převod cenných papírů, ale o jednorázový bonus za poskytnutou spolupráci, jehož výše je nezávislá na hodnotě
darovaných/převedených cenných papírů. Jsem si rovněž vědom, že podmínkou vyplacení odměny je odvedení veškerého
mého majetku z evidencí brokerjet, tedy všech cenných papírů i peněžních prostředků, nejpozději do 30. 9. 2019.
Identifikace účtu:
Název banky:
SWIFT / BIC kód:
Účet veden na jméno:
Číslo účtu:

Datum (date)*

BJ MBP 2012 CJ XXX X CZ

V (in)

Ověřil

Podpis (signature)*

Podpis / razítko ověřovatele

* povinné pole
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