
Invest4Life - Zmluva o poskytnutí investičných služieb 

(ďalej „Zmluva“) číslo  

 

 

 

Medzi zmluvnými stranami: 
 

Invest4Life, o.c.p. a.s. 

Sídlo  Legionárska 6419, 911 01 Trenčín 
IČO 51 713 934 
Registrácia Obchodný register Okr. súdu Bratislava I,  
 Oddiel Sa, číslo vložky 6782/B 

E-mailová adresa info@ invest4life.sk 
Webová prezentácia  www.invest4life.sk 
(ďalej „Invest4Life“, alebo „My“ a aj v zodpovedajúcich gramatických tvaroch a 
zmysle) 

 
 
 
 
 
 
 

V jej menu jedná ............................................................... 
Mesto podnikania / Sídlo ............................................................... 
IČO ............................................................... 
Registrácia ............................................................... 
 ............................................................... 
E-mailová adresa ............................................................... 
Telefónne číslo ............................................................... 
Ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie podľa §2 Zákona č. 186/2009 Z. z. 
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov, v platnom znení a je zapísaný v Registri Národnej banky 
Slovenska   

ako  ............................................................... 
pod registračným číslom  ............................................................... 
a to na základe zmluvy uzatvorené medzi nim a Invest4Life, o.c.p. a.s.  
(ďalej „Agent“) 

 

a 
 

Meno a priezvisko/ Názov ............................................................................................................................................................ 

Trvalý pobyt, štát/ Sídlo:  ............................................................................................................................................................ 

Korešpondenčná adresa:  ............................................................................................................................................................ 

Rodné číslo/ IČO:  ............................................................................................................................................................ 

Doklad totožnosti/ Zastúpená:  ............................................................................................................................................................ 

Telefónne číslo:  ............................................................................................................................................................ 

Autorizovaná elektronická adresa Klienta:  ............................................................................................................................................................ 

Politicky exponovaná osoba:  nie     áno 
(ďalej „Klient“ “, alebo „Vy“ a aj v zodpovedajúcich gramatických tvaroch a zmysle ) 

 

 

Pojmy, ktoré sú v tejto Zmluve o poskytnutí služieb používané s veľkými začiatočnými písmenami, majú pre potreby tejto Zmluvy 
význam definovaný Zmluvou a/alebo Obchodnými podmienkami pre poskytovanie Investičných služieb a Vedľajších služieb, platnými 
ku dňu podpisu tejto Zmluvy, tvoriaci neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
 

1) Predmet Zmluvy 

1.1. Predmetom Zmluvy je úprava vzťahu medzi Nami a Vami a s tým súvisiacich práv a povinností pri poskytovaní Investičných 
služieb: 

a) prijatie a postúpenie Pokynu týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, 

b) investičného poradenstva. 

1.2. My sa touto Zmluvou zaväzujeme, že:  

a) Vám budeme poskytovať Investičné poradenstvo, teda jednorazovo alebo sústavne Vám poskytneme rady a názory, ako 
dosiahnutý Vami stanovených cieľov za využitia Investičných nástrojov. Pri tom budeme vychádzať z vašej konkrétnej situácie, na 
základe informácii, ktoré nám Vy poskytnete, a to najmä prostredníctvom Investičného dotazníka;  

b) a/lebo v súlade s Vašimi pokynmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pravidlami kapitálového trhu Vám poskytneme 
investičnú službu Prijímanie a odovzdávanie pokynov týkajúcich sa Investičných nástrojov. Teda Vám predovšetkým 
sprostredkuje uzavretie zmlúv s našimi Investičnými partnermi a Vaše pokyny k Investičným nástrojom postúpime na vykonanie 
do správcovskej spoločnosti alebo na iné príslušné miesto výkonu a sprostredkujeme vykonanie následných pokynov k 
Investičným nástrojom; 

c) a/lebo Vám budeme poskytovať informačnú podporu pri poskytovaní Investičných služieb a zaisťovať pre Vás niektoré ďalšie 
služby a služby súvisiace s Investičnými službami uvedenými v odseku a) a b).  

1.3. Vy sa na oplátku zaväzuje, že Nám zaplatíte za poskytnuté služby dohodnutú odmenu spôsobom a za podmienok stanovených 
tuto Zmluvou. 
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2) Čo by ste mali vedieť pri poskytovaní investičných služieb 

2.1. Kvalita a úspech poskytnutia Investičných služieb je úplne závislá na rozsahu, validite a aktuálnosti informácií, ktorými investičný 
poradca disponuje. A ďalej na priebežnej spolupráci, ktorú zákazník poskytuje svojmu investičnému poradcovi.   
Pokiaľ chcete dosiahnuť čo najlepších výsledkov pri poskytovaní Investičných služieb je potrebné, aby sme mali o Vás k dispozícii 
všetky relevantné informácie a podklady. Preto sa nám zaväzujete, že nám poskytnete: 

a) všetky fakty, ktoré sú relevantné pre implementáciu tejto Zmluvy, 

b) všetky skutočnosti, ktoré sú podstatné na realizáciu tejto Zmluvy 

c) a zodpovedajúcu súčinnosť pri správe Vašich Investičných služieb.   

2.2. Zároveň týmto prehlasujete a potvrdzujete, že nás pravdivo informujete o svojich odborných znalostiach a skúsenostiach, 
týkajúcich sa Investičných nástrojov, relevantných pre investičné služby podľa tejto Zmluvy a potvrdzujete, že ste nám oznámili všetky 
podstatné informácie o svojej finančnej situácii a o zámeroch, ktorých chce dosiahnuť prostredníctvom tejto Zmluvy.   
A že pokiaľ dôjde v budúcnu k zmenám, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie našich služieb Vám, že nás o týchto zmenách 
budete bez zbytočného odkladu informovať.  

2.3. Prosím, vezmite na vedomie, že ak nemáme k dispozícii Vaše relevantné a úplné údaje, alebo ak nám neposkytnete súčinnosť 
pri správe Vašich Investičných nástrojov, nemôžeme niesť zodpovednosť za škody, ktoré Vám v tejto súvislosti môžu nastať. 

3) Invest4Life sa Vám zaväzuje k nasledujúcemu konaniu 

3.1. Pokiaľ Vám na Vašu žiadosť poskytujeme službu Investičného poradenstva, vždy bude jeho súčasťou vyhlásenia o vhodnosti 
riešenia pre Vás a opis, prečo je konkrétne odporúčanie vhodné práve pre Vás a ako napĺňa Vaše ciele a ako zodpovedá Vašim 
osobným pomerom, v súvislosti k požadovanou dobu investície, Vašim znalostiam a skúsenostiam a Vášmu postoju k riziku a 
schopnosti niesť prípadný dočasný pokles hodnoty aktív, alebo ich trvalú stratu. 

3.2. Následný servis, tiež, ak to neodmietnete, budeme u Vašich Investičných nástrojov, ku ktorým sme poskytli Investičné 
poradenstvo, vykonávať ich pravidelné preskúmanie (ďalej len "Pravidelné hodnotenie vhodnosti"). Pravidelné hodnotenie vhodnosti 
budeme vykonávať priebežne, minimálne však raz ročne. Pravidelné hodnotenie vhodnosti bude zahŕňať najmä kontrolu a 
odporúčania úprav Portfólia, informáciu o zmene Investičných nástrojov a ich pomerov či limitov v portfóliu a o výkonnosti Investičných 
nástrojov v portfóliu. Správu o Pravidelnom hodnotení vhodnosti Vám poskytneme prostredníctvom elektronických komunikačných 
prostriedkov, prípadne v listinnej podobe. 

3.3. Pri poskytovaní investičného poradenstva Vám nebudeme poskytovať poradenstvo takým spôsobom, ktorý by odporoval Vášmu 
investičnému profilu alebo ktorý by viedol k nadmernému obchodovanie s Investičnými nástrojmi. 

3.4. Vezmite na vedomie, že naše poradenstvo, ktoré Vám poskytujeme, je definované platnou legislatívou ako nie nezávislé. Čo 
znamená, že Vám bude poskytnuté poradenstvo založené na obmedzené analýze druhov Investičných nástrojov. Táto analýza zahŕňa 
alebo môže zahŕňať tiež Investičné nástroje sprostredkovávané, vydané alebo vytvorené našimi Investičnými partnermi, s ktorým i 
máme zmluvný vzťah, alebo osobami, ktoré sú s Investičnými partnermi majetkovo alebo personálne prepojené alebo s nimi majú 
úzke právne, finančné, obchodné alebo iné ekonomické vzťahy. Tiež by ste mali vedieť, že ak poskytujeme Investičné poradenstvo 
ako nie nezávislé, sme oprávnení v medziach určených Zákonom o cenných papieroch poskytovať tretím stranám alebo prijímať od 
tretích strán poplatky, odmeny alebo nepeňažné výhody (stimuly). Ako napríklad od našich Investičných partnerov, alebo investičných 
spoločností spravujúcich fondy kolektívneho investovania, prípadne od generálnych distribútorov, poplatky za distribúciu investičných 
nástrojov. Všetky tieto poplatky sú spravidla stanovené percentom z objemu spravovaného majetku vo finančnom nástroju. 
Zaväzujeme sa Vám, že Vás o týchto poplatkoch budeme dopredu informovať a o ich dopadoch na vývoj Vašich investícií.  
A ďalej, že prijímaní týchto odmien nebude a nesmi byť v rozpore s našou povinnosťou jednať ve Vašom najlepšom záujme, a že ich 
prijímaní nebude v rozpore v súlade s odbornou starostlivosťou nevyhnutnou pre poskytovanie investičných služieb. Prehlasujeme, že 
prijímanie týchto poplatkov nám nebráni v našej povinnosti jednať v najlepšom Vašom záujme.  

3.5. Celkovo, zaväzujeme sa Vám, že voči Vám budeme jednať čestne, spravodlivo a profesionálne, v súlade s Vašimi najlepšími 
záujmami. Ak by hrozila možnosti stretu záujmov medzi nami a Vami, vždy dáme prednosť Vašim záujmom. O bližších 
podrobnostiach, najmä v prípade konkrétnej hrozby stretu záujmov medzi nami, Vami, prípadne ďalšími Klientmi Vás máme povinnosť 
informovať. Zásady predchádzania konfliktu záujmov zverejňujem v našom vnútornom predpise „Konflikt záujmov“, so ktorým sa 
môžete zoznámiť na našej internetovej stránke www.invest4life.sk, alebo Vám jej poskytneme v našom sídle. 

3.6. Tiež sme povinní prijať také opatrenia, aby sme pre Vás pri svojej činnosti získali najlepší možný výsledok, týkajúci sa vykonania 
Vašich Pokynov. Pokiaľ o to požiadate, sme povinní Vám preukázať, že sme Váš Pokyn vykonali v súlade so „Stratégiou vykonávania 
pokynov“, ktorý je našim vnútorným predpisom, ako dosahovať najlepšieho možného výsledku pre našich klientov a ktorý je 
zverejnený na www.invest4life.sk, alebo je k dispozícii v našom sídle. 

4) Čo Vám musíme ďalej oznámiť  

4.1. Kategorizácia a investičný profil Klienta - v súlade so Zákonom o cenných papieroch sú investori rozdelení podľa svojich 
odborných znalosti, skúsenosti a poznatkov na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, 
ktoré sú s tým spojene, do troch kategórii – neprofesionálny klient, profesionálny klient a oprávnená protistrana.  
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4.2. Vy ste podľa tejto Zmluvy zaradený do kategórie neprofesionálny klient, ktorému je poskytovaná najvyššia miera ochrany. 
Presnú definíciu jednotlivých kategórii a ich práv sme uviedli vo vnútornom predpise „Pravidla kategorizácie klientov“. Predpis je opäť 
pro Vaši potrebu zverejnený na www.invest4life.sk, alebo je Vám k dispozícii v našom sídle.  

4.3. Prijímanie finančných prostriedkov – vezmite na vedomie, že nie sme oprávnení prijímať od Vás v akejkoľvek podobe peňažné 
prostriedky alebo Investičné nástroje určené k transakciám s Investičnými nástrojmi. Peňažné prostriedky určené na nákup 
Investičných nástrojov budete a ste povinný, odoslať na bankový účet stanovený našim Investičným partnerom. 

5) K ochrane Vašich osobných údajov 

5.1. Získavame a spracovávame s Vašim súhlasom Vaše osobne údaje, tak ako sú definované Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, za účelom poskytovania požadovaných Služieb podľa 
tejto Zmluvy a z dôvodu plnenia povinností, ktoré na nás kladie platná legislatíva. 

5.2. Rozsah súhlasu so získavaním a spracovávaním Vašich osobných údajov, ktorý nám udeľujete, je obsiahnutý v predzmluvnom 
„Súhlase so spracovaním osobných údajov“, ktorý se po podpise tejto Zmluvy stáva jej neoddeliteľnou prílohou.   
Vaše udelenie súhlasu s poskytnutím Vašich osobných údajov pre účely tejto Zmluvy je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzatvorenie 
zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a jeho následnou správou. 

5.3. Informácie, ktoré sme Vám povinní poskytnúť v súvislosti so získavaním a spracovávaním Vašich osobných údajov a ktoré nesú 
uvedené v Súhlase so spracovaním osobných údajov, sú obsahom dokumentu „GDPR Informačné memorandum“. Memorandum je 
zverejnené na našej webovej prezentácii www.invest4life.sk, alebo je k dispozícii v našom sídle. 

5.4. S ohľadom na našu povinnosť Vás jednoznačne a preukázateľne identifikovať, udeľujete nám týmto Váš súhlas s poskytnutím a 
archiváciou fotokópie Vášho dokladu totožnosti, podľa ktorého sme Vám identifikovali.  

6) Vaše vyhlásenie v súvislosti so zamedzením legalizácie príjmov z trestnej činnosti 

6.1. Jednoznačne prehlasujete, že peňažne prostriedky, ktoré chcete použiť na vykonanie Obchodu alebo Obchodov s hodnotou viac 
ako 15.000,- EUR (alebo v protihodnote príslušnej meny), sú vo Vašom výhradnom vlastníctve a že Obchody vykonávate na svoj 
vlastný účet. V opačnom prípade ste povinný uviesť meno, priezvisko, rodne číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, 
štátnu príslušnosť fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačne číslo právnickej osoby alebo podnikateľského subjektu, ak ho ma 
pridelene, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonaný, a odovzdať nám aj písomný súhlas dotknutej osoby 
na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohoto obchodu na jej účet, inak zodpovedáte za škodu, ktorá 
týmto Vašim nekonaním nám vznikne.  

6.2. Zároveň čestne vyhlasuje, že finančne prostriedky, ktoré použijete na vykonanie Obchodu alebo Obchodov, nie sú príjmom 
z trestnej činnosti a uzavretie tejto Zmluvy ani plnenie Pokynov nepredstavuje neobvyklú finančnú operáciu v zmysle zákona 
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.  

6.3. Zároveň uvádzate, že ste pravdivo uviedol vo svojich osobných údajoch potvrdenie či ste alebo nie ste politicky exponovanou 
osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Akékoľvek zmeny skutočnosti 
uvedených v tomto prehlásení sa nám zaväzujete bezodkladne preukázateľne písomne alebo z autorizovanej elektronickej adresy 
oznámiť. 

7) Splnomocnenie Agenta k starostlivosti o Vás 

7.1. Pri uzatváraní a pri činnosti podľa tejto Zmluvy máte právo využiť podľa svojho uváženia služieb Agenta, ktorý vykonáva finančne 
sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov, pokiaľ je tento Agent s nami vo zmluvnom vzťahu. Z nášho pohľadu to znamená, že môžeme plniť svoje 
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy prostredníctvom tretích osôb.  

7.2. Pokiaľ využijete služieb Agenta, oprávnenia ktoré nám boli Vami poskytnuté sa vzťahujú aj na tieto tretie osoby a udeľuje nám 
týmto súhlas a splnomocňujete vybraného Agenta,  

a) aby sme mu poskytovali informácie súvisiace s plnením tejto Zmluvy, vrátane informácií a Vašich osobných údajov 
a informácií, ktoré získavame o Vás od našich Investičných partnerov, 

b) aby počas splnomocnenia v jeho méně a na jeho účet pre Vás vykonával činnosti, ktoré súvisí s činnosťami podľa tejto 
Zmluvy, ako napríklad spolupráca pri správe zmlúv o poskytnutí Investičných služieb,  

c) aby spolupracoval pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich Vám zo zmlúv o Investičných službách, najmä v súvislosti s 
udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov,  

d) a aby vykonával činnosti smerujúce k uzavretiu, zrušení alebo k zmene zmlúv o poskytnutí Investičných služieb našich 
Investičných partnerov a uzatváral tieto zmluvy,  

ak charakter konkrétnych Investičných služieb takúto spoluprácu umožňuje. Berieme toto Vaše splnomocnenie na vedomie a 
akceptuje jej.  

7.3. Toto splnomocnenie môžete kedykoľvek odvolať a na základe svojho rozhodnutia splnomocniť iného Agenta. 



7.4. V súvislosti so Vašim splnomocnením beriete na vedomie, že nemôžeme niesť a nenesieme zodpovednosť za investičné služby, 
ktoré sú Vám poskytnuté menom a na účet Agenta, najmä ak sa jedná o službu investičného poradenstva, ak sú Vám poskytnuté 
Agentom na základe jeho odborného názoru a skúseností.  

7.5. Pokiaľ využijete služieb Agenta, budeme mu vyplácať za jeho činnosť provízie, ktorých výška je stanovovaná individuálne. Práva 
a povinnosti Agenta medzi nami a Agentom sú upravené v našej vzájomnej zmluve. Zoznam Agentov, so ktorými sme uzavreli 
zmluvný vzťah je k dispozícii v našom sídle a je také dostupný na webovej prezentácii www.invest4life.sk.  

8) Čo nám podpisom tejto zmluvy potvrdzujete - vyhlásenia klienta  

8.1. Prehlásenie o poskytnutí informácií - prehlasujete, že sme Vás oboznámili s tým, že mate nárok, aby Vám boli poskytnuté 
zrozumiteľne informácie v úradnom jazyku tak, aby ste boli primerane schopný pochopiť povahu a rizika investičnej služby a aj 
ponúkaného určitého typu investičného nastroja a následne učiniť informovane investične rozhodnutie.  

Najmä sa jedná o informácie: 

a) o nás, ako o obchodníkovi s cennými papiermi a nami poskytovanými službami, 

b) o Investičných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách, pokiaľ Vám poskytujeme službu investičného poradenstva, 
súčasťou by mali byť vhodne pokyny a upozornenia, tykajúce sa rizík spojených s investíciami do týchto nástrojov alebo určitých 
investičných stratégii,  

c) o systémoch postupovania Pokynov vrátane stratégii vykonávania pokynov,  

d) a nákladoch a súvisiacich poplatkoch. 

8.2. Okrem týchto informácií prehlasujete, že sme Vás zoznámili s tým, že určité informácie Vám musia byť podávané povinne a na 
trvalom médiu, ktoré má v zásade listinnú formu. Výslovne týmto potvrdzuje a súhlasíte s tým, že tieto informácie Vám boli, sú a budú 
poskytované prostredníctvom internetovej prezentácie Invest4Life a že máte pravidelný prístup na internet. Najmä sa jedná o 
informácie o: 

a) obchodníkovi s cennými papiermi a nim poskytovaných službách, 

b) miestach výkonu služby, 

c) nákladoch a súvisiacich poplatkoch, 

d) všeobecných obchodných podmienkach, 

e) stratégii vykonávania pokynov, 

f) finančných nástrojoch a rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi, 

g) zásadách a zmene kategorizácie klientov, 

h) o spôsobe a rozsahu systému ochrany klientov a o zárukách poskytovaných týmto systémom, 

i) reklamačnom poriadku, z ktorého vyplýva postup uplatňovania reklamácii, sťažností a ich vybavovanie 

a že ste sa s týmito informáciami a smernicami a s ich obsahom zoznámil, boli Vám zodpovedané všetky Vaše otázky k nim, v 
primeranej miere ste ich pochopil a súhlasíte s nimi. 

8.3. Prehlásení o akceptácii rizikovosti investovania – prehlasujete také, že sme Vás zoznámili a ste si vedomý, že predpokladané 
či možné výnosy vyplývajúce z investícií do Investičných nástrojov nie sú zaručené a že nemusí byť zaručená ani návratnosť 
peňažných prostriedkov použitých na nákup Investičných nástrojov. V súvislosti s tým ste si vedomý, že informácie Vám poskytnuté 
z našej strany, o minulej výkonnosti Investičných nástrojov nie sú zárukou akéhokoľvek budúceho výnosu a že trhová hodnota 
nakúpených Investičných nástrojov môže v čase jednak rásť ale aj klesať. 

8.4. Daňové prehlásenie – Váš daňový režim závisí od Vašej individuálnej situácie, ktorú nemusíme poznať a v budúcnosti sa môže i 
zmeniť. Preto prehlasujete, že beriete na vedomie, že pri poskytnutí našich Služieb podľa tejto Zmluvy nie sme povinný prihliadať 
k Vašej daňovej pozícii. Obchody, ktoré chcete vykonať môžu mať vplyv na Váš daňový základ a môžu zakladať povinnosť uhradiť 
daň z príjmu. V prípade akýchkoľvek pochybností by ste mali konzultovať daňové dôsledky Vašich Obchodov s Vašim daňovým 
poradcom.  

8.5. Prehlásenie o komunikácii - tým, že ste nám uviedli Vašu autorizovanou elektronickou adresu v tejto Zmluve, alebo ak nám 
preukázateľne odovzdáte nejakým iným spôsobom svoju e-mailovú adresu a prehlásite ju ako svoju autorizovanú adresu, máme za 
to, že súhlasíte s používaním služieb elektronickej komunikácie v súlade s našimi Obchodnými podmienkami, tak aby Vám 
korešpondencia, ku ktorej nie je potrebný Váš podpis, alebo ktorej povaha to umožňuje, bola zasielaná elektronicky na Vami uvedenú 
e-mailovú adresu. Pri neuvedení autorizovanej elektronickej adresy, alebo po Vašom oznámení, že autorizovanou adresu bez 
náhrady rušíte, budeme Vám korešpondenciu zasielať písomne na Vami zadanú korešpondenčnú adresu. 

8.6. Prehlásenie k ochrane osobných údajov - prehlasujete, že ste bol pred poskytnutím svojich osobných údajov pre potrebu 
uzatvorenia tejto Zmluvy vopred oboznámený s našimi identifikačnými údajmi, ďalej že ste bol oboznámený s Vašimi právami v 
postavení dotknutej osoby a boli Vám oznámené všetky informácie, tak ako je uvedené v Druhej Hlave, Práva dotknutej osoby Zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, a že ste nám udelil súhlas so získavaním 
a spracovávaním Vašich osobných údajov.  

 



9) Záverečné ustanovenia 

9.1. Zmluva je uzatvorená podpisom oboch zmluvných strán s odkladacou podmienkou účinnosti. Na to, aby Zmluva nadobudla 
účinnosť a stala sa záväznou, musí byť splnené podmienky uvedené v bode 7. Podmienky zriadenia Účtu Klienta a vyžadovanie 
akceptácie Klientskej dokumentácie našich Obchodných podmienok.  

9.2. Zaväzujeme sa Vám, že bez zbytočného odkladu, potom čo zmluva nadobudne účinnosť, Vám zašleme potvrdenie o 
nadobudnutí jej účinnosti. 

9.3. Všetky právne vzťahy výslovne neupravené v tejto Zmluve sa budú riadiť našimi obchodnými podmienkami, príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a príslušnými ustanoveniami Občianskeho a 
Obchodného zákonníka, a to v tomto poradí. Vyhradzujeme si právo Obchodné podmienky z času na čas meniť, v súlade 
s ustanoveniami a za dodržania postupov uvedenými v nich. Aktuálne znenie Obchodných podmienok, ako aj informácie o ich 
zmenách, je prístupné v sídle Invest4life a na a na našej internetovej stránke.  

9.4. Obe strany sa zaväzujú, že prípadné zmeny týkajúce sa údajov o svojej osobe bezodkladne oznámi druhej strane, inak platia 
údaje uvedene v Zmluve. 

9.5. Obe strany sa tiež zaväzujú, že v prípade že by niektoré z vyhlásení uvedených v tejto zmluve stratilo platnosť, alebo sa zmenilo, 
bezodkladne túto zmenu oznámi druhej strane. 

9.6. Na záver svojim podpisom potvrdzuje, že ste sa oboznámil so znením Zmluvy a potvrdzuje úplnosť a pravdivosť svojich osobných 
údajov a Vami uvedených informácii v tejto Zmluve a súhlasíte so všetkými údajmi a prehláseniami uvedenými v tejto Zmluve.  

 

 

 

miesto  ........................................ dátum  ........................................ 

Váš podpis, ako klienta 

 

 

 

 

 

miesto  ........................................ dátum  ........................................ 

za spoločnosť Invet4Life, o.c.p. a.s. 

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

 

Vyhlásenie Agenta  

Agent svojim podpisom vyhlasuje, že riadne osvedčil totožnosť Klienta podľa predloženého dokladu totožnosti a vykonal a overil 
identifikáciu podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v súlade s Klientom predloženým 
dokladom totožnosti. 

Agent svojim podpisom vyhlasuje, že Klientom udelene splnomocnenie prijíma a prehlasuje, že disponuje mandátom Invest4life na 
spracovanie tejto Zmluvy. 

V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je Agent, ktorý 
vykonáva finančne sprostredkovanie oprávnený spracúvať osobne údaje dotknutých osôb – klientov. 

 

 

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

 


