Komisionárska zmluva
o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov „AAD“
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 31 a nasl. zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 577 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany
Komisionár
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Internetová adresa:
E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN/BIC kód:
Údaje o registrácii:

JELLYFISH o.c.p., a.s.
BBC 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
35 799 072
Ing. Pavol Ondriš , predseda predstavenstva
www.jellyfishocp.sk, www.akciaakodarcek.sk, www.rmsfinport.sk
rmsfinport@jfocp.sk
Československá obchodná banka, a.s.
SK97 7500 0000 0002 5515 2823 CEKOSKBX(EUR)
SK74 7500 0000 0010 5501 8923 CEKOSKBX (USD)
Obchodný register OS Bratislava I., oddiel : Sa, vložka č.: 2586/B

Komitent
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Adresa pre poštový styk:
Rodné číslo:
Číslo OP / pasu:
IBAN / SWIFT kód:
Mena účtu (EUR resp. Iná):
Telefón:
E-mail:
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Komisionár sa zaväzuje, že bude po dobu účinnosti tejto Zmluvy obstarávať vo svojom mene a
na účet komitenta kúpu, predaj alebo bezodplatný prevod finančných nástrojov na zahraničných
trhoch na základe pokynov komitenta.
2. Komitent sa zaväzuje platiť komisionárovi odmenu a uhradiť mu účelne vynaložené náklady,
súvisiace s činnosťou komisionára.
3. Táto Zmluva upravuje výlučne vzťahy medzi zmluvnými stranami pre produkt „Akcia ako
darček“, v rámci ktorého komisionár ako obdarovaný bezodplatne nadobúda finančné nástroje –
akcie, na základe zmluvy o darovaní cenných papierov (ďalej len „darovacia zmluva“), ktorá
tvorí prílohu tejto Zmluvy. Darovacia zmluva obsahuje tiež pokyny darcu (ako prevodcu) a
komitenta (ako obdarovaného, t.j. nadobúdateľa) na registráciu bezodplatného prevodu cenných
papierov.
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Článok II.
Všeobecné ustanovenia
1. Prílohou tejto Zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou sú Obchodné podmienky pre obstarávanie
kúpy alebo predaja zahraničných finančných nástrojov „RMS Finport Professional“ (ďalej len
„obchodné podmienky“), ktoré bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
Podpisom tejto Zmluvy komitent prehlasuje, že má k dispozícii obchodné podmienky, pričom je
s nimi oboznámený a súhlasí s ich znením. Aktuálne znenie obchodných podmienok sa
nachádza
na
internetovej
stránke
www.jellyfishocp.sk,
www.akciaakodarcek.sk,
www.rmsfinport.sk.
2. Zmluvné strany sa pri realizácii tejto Zmluvy budú riadiť ustanoveniami tejto Zmluvy,
obchodných podmienok, zákona o cenných papieroch, Obchodného zákonníka a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany sa pri realizácii tejto Zmluvy budú riadiť pravidlami obchodovania jednotlivých
zahraničných trhov cenných papierov, ako aj pravidlami jednotlivých zahraničných depozitárov
cenných papierov.
4. Predpokladom činnosti komisionára podľa tejto Zmluvy je udelenie záväzného pokynu
komitenta, ktorý komitent udeľuje komisionárovi v písomnej forme. Pokyn na bezodplatné
nadobudnutie finančných nástrojov je obsiahnutý v darovacej zmluve, ďalšie pokyny bude
komitent udeľovať komisionárovi v listinnej forme ako samostatné pokyny resp. ako súčasť
iného zmluvného dokumentu. Vzor pokynu určí vždy komisionár.
5. Komisionár sa nemôže svojho záväzku zbaviť tak, že komitentovi predá finančný nástroj zo
svojho majetku alebo od komitenta finančný nástroj kúpi.
6. Komitent výslovne splnomocňuje komisionára ku všetkým právnym úkonom spojeným s
realizáciou činnosti v zmysle tejto Zmluvy, vrátane nakladania s jeho klientskym účtom.
Komitent sa pre prípad potreby zaväzuje udeliť komisionárovi bezprostredne po jeho výzve
potrebnú plnú moc s úradne overeným podpisom resp. poskytnúť inú potrebnú súčinnosť.
7. Komitent prehlasuje a zaväzuje sa, že pri komunikácii s komisionárom bude vždy používať
pridelené bezpečnostné kódy (užívateľské meno a užívateľské heslo), ktoré mu komisionár
odovzdal. Komitent bude mať prostredníctvom bezpečnostných kódov iba pasívny prístup
k svojmu účtu za účelom poskytovania informácií, nebude môcť aktívne zadávať pokyny.
8. Komisionár vedie komitentovi vo svojej evidencii klientsky účet, ktorý mu zriadi do 5 (päť)
pracovných dní odo dňa obdržania úplných a správnych dokladov požadovaných komisionárom.
V lehote uvedenej v predchádzajúcej vete komisionár zároveň uskutoční registráciu
bezodplatného prevodu finančných nástrojov na základe darovacej zmluvy v prospech
klientskeho účtu komitenta. Klientsky účet obsahuje evidenciu finančných nástrojov a evidenciu
peňažných prostriedkov. V rámci vedenia klientskeho účtu komisionár poskytuje komitentovi
vedľajšiu investičnú službu držiteľskej správy, kde komisionár (ako správca) v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov vykonáva vo svojom mene a na účet komitenta voči
tretím osobám právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s finančnými
nástrojmi. Podrobnosti o držiteľskej správe sú uvedené v obchodných podmienkach.
9. Komitent je povinný odovzdať komisionárovi fotokópiu svojho jedného preukazu totožnosti (v
prípade osobného uzavretia tejto Zmluvy) alebo dva preukazy totožnosti (v prípade uzavretia
tejto Zmluvy na diaľku). Preukazom totožnosti sa rozumie napr. občiansky preukaz, pas alebo
vodičský preukaz.
10. Komitent podpisom tejto Zmluvy záväzne prehlasuje, že peňažné prostriedky použité na
vykonanie obchodu s finančnými nástrojmi sú vlastníctvom fyzickej osoby, ktorá je v darovacej
zmluve označená ako darca. Darca je blízkou osobou komitenta v zmysle § 116 Občianskeho
zákonníka.
11. Darčekový poukaz darovaný komitentovi nie je finančný nástroj a ani ho nenahrádza, slúži iba
pre informáciu komitenta (ako obdarovaného). Darčekový poukaz nezakladá žiadne právo
komitenta voči komisionárovi. Komitent má možnosť od darcu nadobudnúť darované finančné
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nástroje určené v darčekovom poukaze v lehote určenej v darčekovom poukaze, avšak
komitentovi nevzniká žiadne právo požadovať finančné nástroje alebo akúkoľvek náhradu za
tieto finančné nástroje priamo od komisionára. Po uplynutí lehoty určenej v darčekovom
poukaze možnosť komitenta nadobudnúť darované finančné nástroje zaniká, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
Článok III.
Odmena komisionára
1. Komitent je povinný uhradiť komisionárovi odmenu za plnenie predmetu Zmluvy vo výške
a spôsobom ustanoveným v komisionárovom Cenníku služieb „RMS Finport Professional“
(ďalej len „cenník služieb“), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Komitent je povinný
uhradiť komisionárovi tiež náklady, ktoré komisionár vynaložil pri plnení svojho záväzku.
Uvedené náklady nie sú zahrnuté v odmene komisionára.
2. Cenník služieb tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Komitent podpisom tejto Zmluvy
prehlasuje, že má k dispozícii cenník služieb, pričom je s ním oboznámený a súhlasí s jeho
znením. Aktuálne znenie cenníka služieb komisionára sa nachádza na internetovej stránke
www.jellyfishocp.sk, www.akciaakodarcek.sk, www.rmsfinport.sk.
3. Podrobnosti o odmene komisionára, nákladoch, ako aj o platobných podmienkach vyrovnania
obchodov s finančnými nástrojmi, sú uvedené v cenníku služieb a v obchodných podmienkach.
Článok IV.
Doba trvania Zmluvy
1. Platnosť a účinnosť nadobúda Zmluva dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán. Zmluva
sa uzatvára na dobu určitú, a to najneskôr do okamihu, kedy nastane posledná z nasledujúcich
podmienok:
a) komitent prestane byť majiteľom finančných nástrojov nadobudnutých na základe tejto
Zmluvy; a
b) komisionár vyplatí komitentovi celý zostatok peňažných prostriedkov zinkasovaných
z predaja finančných nástrojov.
2. Jednotlivé spôsoby ukončenia Zmluvy sú špecifikované v obchodných podmienkach alebo
v tejto Zmluve.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Vo veciach osobitne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné vzťahy medzi zmluvnými
stranami riadia príslušnými ustanoveniami zákona o cenných papieroch, Obchodného zákonníka
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden
rovnopis.
3. Túto Zmluvu je možné zmeniť na základe dodatku uzavretého medzi zmluvnými stranami
v písomnej forme. Obchodné podmienky a cenník služieb je oprávnený meniť komisionár
jednostranne, s čím komitent podpisom tejto Zmluvy vyjadruje súhlas. Podrobnosti o zmene
obchodných podmienok a cenníka služieb sú upravené v obchodných podmienkach.
4. Podpisom tejto Zmluvy komitent potvrdzuje, že mu komisionár v dostatočnom časovom
predstihu pred uzavretím Zmluvy poskytol na trvanlivom médiu podmienky tejto Zmluvy,
vrátane všetkých jej príloh, ako aj tzv. predzmluvné informácie podľa § 73d a § 73p ods. 3
zákona o cenných papieroch.
5. Komitent podpisom tejto Zmluvy udeľuje komisionárovi súhlas s poskytovaním všetkých
informácií, vrátane tzv. predzmluvných informácií podľa § 73d a § 73p ods. 3 zákona o cenných
papieroch, na trvanlivom médiu, ktorým je internetová stránka komisionára www.rmsfinport.sk.
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Komitent si ako prioritnú formu poskytovania informácií na trvanlivom médiu od komisionára
zvolil internetovú stránku. Ustanovenie predchádzajúcich dvoch viet pritom nevylučuje
možnosť poskytovania informácií komitentovi aj na inom trvanlivom médiu (než je internetová
stránka), ktoré je určené v obchodných podmienkach, napríklad v listinnej forme.
6. Zmluvné strany si Zmluvu, vrátane jej príloh prečítali, všetky ich ustanovenia sú im jasné
a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, zbavenú akýchkoľvek omylov, na
dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
V Bratislave, dňa ...................

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

Za komisionára:

Za komitenta:

....................................................
Ing. Pavol Ondriš
predseda predstavenstva

.....................................................
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