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Vážená klientko, Vážený kliente,

upozorňujeme Vás na neaktuálnost Vaší Smlouvy o obstarání obchodů s investičními nástroji („Smlouva“), na 
základě které obchodujete podílové listy fondů kolektivního investování obhospodařovaných společnostmi Raiffeisen 
investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 a Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Mooslackengasse 12, 
1190 Vídeň, Rakousko („Podílové listy“). 

Pokud chcete v investování i nadále pokračovat prostřednictvím této smlouvy, je potřeba provést její aktualizaci nej-
později do 20. 10. 2019. Nebude-li Vaše smlouva k tomuto datu aktualizována, budeme nuceni ji k 31. 10. 2019 
vypovědět. Aktualizovaná smlouva Vám mimo jiné umožní obchodovat garantované certifikáty společnosti Raiffeisen 
Centrobank AG. 

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 1. 11. 2019 dochází k úpravě Produktových podmínek, pro obstarání ob-
chodů s investičními nástroji, které jsou součástí obstaravatelských smluv, na základě kterých klienti Raiffeisenbank 
a.s. nakupují a prodávají podílové listy fondů kolektivního investování obhospodařovaných společnostmi Raiffeisen 
investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 a Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Mooslackengasse 12, 
1190 Vídeň, Rakousko („Podílové listy“). 

V souvislosti s touto úpravou jsme k 1. 11. 2019 přistoupili k ukončení přijímání peněžních prostředků, které nám 
zasíláte na sběrné účty fondů k nákupům Podílových listů (dále jen „Volné investování“).

V pravidelném investování můžete pokračovat i nadále a to prostřednictvím internetového bankovnictví a ap-
likace RBroker, kde si stačí zadat pravidelný pokyn. Pro tento způsob zadání je nutné mít založený v Raiffeisen-
bank a.s. běžný účet. 

Dále bychom Vás chtěli informovat, že od 26. 8. 2019 nepřijímáme pokyny podané Volným investováním od klientů, 
kteří nemají aktualizovaný investiční dotazník. Investiční dotazník je možné aktualizovat v Internetovém bankovnictví 
nebo na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

Návod jak jednoduše nastavit investice v Internetovém bankovnictví naleznete zde: 
https://www.rb.cz/osobni/zhodnoceni-uspor/investice/podilove-fondy/dokumenty

Aktuální Produktové podmínky i dokument s vyznačenými změnami naleznete na našich webových stránkách v sek-
ci Zhodnocení úspor/Investice/Dokumenty nebo přímo pod tímto odkazem: 
https://www.rb.cz/osobni/zhodnoceni-uspor/investice/podilove-fondy/dokumenty

Jsme povinni Vás informovat, že navrženou úpravu můžete písemně odmítnout do 30. 10. 2019, jinak se poté pro 
nás navzájem stane závaznou. Smlouvu, které se tato úprava týká, můžete také písemně vypovědět. Výpověď je 
bezplatná a účinná doručením Raiffeisenbank a.s.

Pro další informace a případnou radu se neváhejte obrátit na svého osobního poradce, případně kontaktujte naší 
bezplatnou NONSTOP infolinku 800 900 900, kde Vám rádi sjednají schůzku na nejbližší pobočce.

Vaše Raiffeisenbank

V Praze xx. x. 2019

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051


