
Dále k vaší žádosti být překlasifikován jako volitelný profesionální klient ohledně všech investic a doplňkových služeb 

nabízených společností eXcentral, značkou vlastněnou a provozovanou společností Mount Nico Corp Ltd s licenčním 

číslem 226/14 a obchodní adresou na 204, P. Lordos Center, Block B, Corner Makarios Avenue 240 & Vyronos 1 Street, 

3105, Limassol, bychom vás rádi informovali, že podle části II Investičních služeb a činností a zákona o regulovaných 

trzích z r. 2017, Zákon 87(I)/2017 („zákon“), má společnost právo posuzovat své klienty jako volitelné profesionální 

klienty poté, kdy bylo s uspokojením zjištěno, že klient má dostatečné znalosti, zkušenosti a odbornost při objednávání 

svých vlastních investičních rozhodnutí a rozumí, že sebou nesou rizika.   

Pro posouzení výše uvedeného musí klient jako minimum splňovat dvě z následujících kritérií, jak je stanoveno v bodě 

1 části II zákona: 

Až společnost obdrží vaše podpůrné dokumenty, požaduje se na ní, aby podnikla veškeré přiměřené kroky k zajištění, 

že splňujete výše uvedená kritéria. Aby se tak stalo, společnost může spoléhat na informace, které již nashromáždila 

během své činnosti a svých podnikatelských vztahů s vámi a/nebo požadovala další dokumentaci a informace, až bude 

spokojena, že máte dostatečné znalosti, zkušenosti a odbornost být posuzováni jako profesionální klient.

Prosíme pamatujte, že zvolením změny vaší klasifikace z retailového klienta na profesionálního klienta se zvětší 

následky ztráty ochrany, platící pro retailové klienty. losing such protections applying to retail clients will be 

raised. 

Společnost vás zde tímto upozorňuje na následující následky, které pro vás nastanou v případě, že budete přeřazeni do 

Prováděli jste transakce významného objemu na příslušném trhu při průměrné četnosti 10 za čtvrtletí po před-

chozí čtyři čtvrtletí,

Velikost vašeho portfolia finančních nástrojů, definováno jako včetně úložek v hotovosti a finančních nástrojů, 

překračuje 500 000 € (Pět set tisíc Euro),

Pracujete nebo jste pracovali ve finančním sektoru po alespoň jeden (1) rok na odborném místě, které vyžaduje 

znalost transakcí nebo předpokládaných služeb.

Informace: 

Ačkoli společnost musí při komunikaci s profesionálními klienty jednat poctivě, jasně a neklamat, úroveň pod-

robností, vyjadřovacího prostředku a načasování podávání informací se může od retailového klienta lišit. 
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Informace , které společnost může poskytovat profesionálním klientům ohledně nákladů a souvisejících 

poplatků, nemusí být tak obsažné jak musí být pro retailové klienty. 

Retailoví klienti dostávají informace o svých splněných objednávkách včasněji a s více podrobnostmi v por-

ovnání s profesionálním klientem. 

 

Když společnost poskytne informace, které obsahují uvedení minulého výkonu finančního nástroje, finanční 

index nebo investiční služby, a uvedení spoléhá na čísla uvedená v měně jiné, než jaká je v zemi sídla klienta, 

společnost je povinna poskytnout retailovému klientovi zvýšená upozornění, že výnosy se mohou zvýšit nebo 

snížit v důsledku kolísání měny.  Toto neplatí pro profesionální klienty.  

Na rozdíl od retailových klientů společnost nesmí poskytovat profesionálním klientům zásady společnosti o 

střetu zájmů a postupy společnosti ohledně projednávání stížností.  

Společnost musí informovat retailového klienta ohledně její odpovědnosti v souvislosti s případnou solvent-

ností uschovatele, kde jsou v držení finanční nástroje klienta. Toto neplatí pro profesionální klienty. 

Když společnost poskytuje správu portfolia, musí poskytovat retailovému klientovi podrobnější a časté infor-

mace v porovnání s profesionálním klientem.  

Nejlepší plnění objednávek: 

V souvislosti se svými MiFID obchody musí společnost podniknout veškeré dostatečné kroky, aby při plnění 

objednávek získala co možná nejlepší výsledky pro své klienty. Aplikace a relativní důležitost příslušných 

prováděcích faktorů se bude výrazně měnit podle toho, zda klient je retailový klient nebo profesionální klient. 

Na společnosti se nepožaduje, aby preferovala celkové náklady transakce jako nejdůležitější faktor při dosa-

hování co nejlepšího plnění pro profesionální klienty.

Fond kompenzace investorům (ICF): 

Profesionální klienti, na rozdíl od retailových klientů, nejsou kryti fondem kompenzace investorům.

Vhodnost: 

Při poskytování správy portfolia profesionálnímu klientovi má společnost právo předpokládat, že profesionální 

klient má nezbytnou úroveň zkušeností, znalostí a odbornosti, aby porozuměl rizikům, které transakce nese, 

produktům a službám nabízeným jemu nebo při správě jeho portfolia. Proto na rozdíl od retailových klientů 

není společnost povinna profesionálním klientům podávat pravidelné zprávy o vývoji, uvádějící podrobné po-

souzení vhodnosti v souvislosti s portfoliem, a poradenské služby.

Žádost o překlasifikování na volitelného profesionálního klienta 

   

Company 

eXcentral is a brand of Mount Nico Corp Ltd 

Registration no. HE307717

Contact  

Tel: +357 25 008 133  

Email: info@excentral-eu.com 

mailto:info%40excentral-eu.com%20?subject=


Vhodnost: 

Když je požadováno posouzení vhodnosti pro služby bez poradenství, společnost je oprávněna předpokládat, 

že profesionální klient má nezbytnou úroveň zkušeností, znalostí a odbornosti, aby porozuměl rizikům, které 

transakce nese, produktům a službám jemu nabízeným.

Předložením tohoto dokumentu prohlašujete následující: 

Chci přejít z kategorie neprofesionálního klienta do kategorie profesionálního klienta eXcentral a plně rozumím, že 

předložení tohoto dokumentu se považuje za písemnou žádost, aby byla provedena změna na profesionálního klienta 

všeobecně.

Budu ihned informovat eXcentral o změně, která může nastat a která by mohla mít vliv na moje postavení profesionál-

ního klienta. 

Já, podepsaný, potvrzuji, že splňuji alespoň dvě ze tří kritérií, požadovaných k tomu, abych se stal profesionálním 

klientem. 

Celé jméno: 

Registrovaný e-mail: 

Datum: 

Podpis:

Žádost o překlasifikování na volitelného profesionálního klienta 

   

Prohlášení klienta 

Company 

eXcentral is a brand of Mount Nico Corp Ltd 

Registration no. HE307717

Contact  

Tel: +357 25 008 133  

Email: info@excentral-eu.com 

mailto:info%40excentral-eu.com%20?subject=


Podepsáním tohoto dokumentu prohlašujete následující: 

Já, podepsaný, zde tímto potvrzuji, že jsem četl, porozuměl a souhlasím s následky v souvislosti s mou žádostí o 

překlasifikování mého účtu na profesionální, předloženou eXcentral, značce vlastněné a provozované Mount Nico 

Corp Ltd (“společnost”) a jak jsou uvedeny v kapitole NÁSLEDKY KATEGORIZACE JAKO PROFESIONÁL- NÍHO 

KLINETA žádosti překlasifikování jako volitelného profesionálního klienta, která mi byla předložena.

Dále já, podepsaný, zde tímto potvrzuji, že jsem četl, porozuměl a souhlasím se souběžnými opatřeními k převodu 

titulu u společnosti, jak uvedeno v dohodě s klientem.  

Celé jméno: 

Registrovaný e-mail: 

Datum: 
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