Strana 1 z 2

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (EQUA BANK)
V souladu s ust. § 15l zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“)
a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro
účely zmíněné směrnice, zavedla Raiffeisenbank a.s. (dále jen “Banka“) tato Pravidla provádění pokynů klientů (dále jen “Pravidla“).
OBECNÉ INFORMACE
V souvislosti s prováděním pokynů jedná Banka kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu svých klientů, a činí všechny
kroky k tomu, aby dosáhla pro klienta nejlepší možný výsledek. Banka přijímá pokyny k obstarání obchodu s cennými papíry kolektivního
investování (dále jen „Investiční nástroje“).
Pokyny k obstarání nákupu nebo prodeje Investičních nástrojů zadává klient prostřednictvím internetového bankovnictví nebo
prostřednictvím obchodního místa Banky, případně telefonicky. Pokyny mohou být zadány jako jednorázové nebo jako pravidelné
měsíční (opakované) pokyny. Pokyny k obstarání nákupu jsou určené kromě jiného požadovaným objemem investice, pokyny k obstarání
prodeje jsou určené kromě jiného množstvím kusů k prodeji.
V případě služby drobného investování určuje klient podmínky pokynu stanovením částky, kterou chce alokovat za každou transakci
platební kartou. Jakmile dojde v rámci služby k alokaci celkové částky rovné nebo větší než minimální částka investice, dojde k provedení
nákupu klientem vybraného Investičního nástroje.
Před zadáním pokynu k obstarání obchodu s Investičním nástrojem uděluje klient souhlas s Pravidly.
Banka je oprávněna sdružit jednotlivé pokyny do sdruženého pokynu, což znamená provedení pokynu společně s pokyny jiných klientů,
a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že sdružení pokynů bude pro klienty výhodnější, než jejich provedení samostatně.
Banka informuje o stavu pokynu v internetovém bankovnictví
POSTUPY PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ
Banka předává pokyny k obstarání obchodu s Investičními nástroji přímo emitentovi. Bankou nabízené Investiční nástroje nedovolují
realizaci pokynu jiným způsobem, který by byl pro klienta výhodnější.
SEZNAM PŘEVODNÍCH MÍST
Rozhodujícími faktory při výběru převodních míst určených k provádění pokynů klientů jsou vedle celkových nákladů rovněž likvidita,
rychlost, pravděpodobnost provedení a vypořádání, objem, povaha nebo jiný aspekt relevantní pro provedení pokynu.
Banka při výběru převodních míst zohlednila také tato kritéria:
a) charakteristiku zákazníka včetně jeho kategorizace jako neprofesionálního zákazníka;
b) charakteristiku pokynu zákazníka;
c)
charakteristické rysy Investičních nástrojů;
d) charakteristiku míst provádění pokynů, do nichž lze tento pokyn nasměrovat.
PŘEVODNÍ MÍSTA
Banka obstarává obchody s Investičními nástroji u následujících společností:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
FIL Investment Partners (Luxembourg) S.A.
NN Investment Partners B.V. Netherlands

https://www.bnpparibas-am.cz/
https://www.fidelity.cz/
https://cz.nnfondy.eu/cs/

ZMĚNY PRAVIDEL
Banka vytvořila a dodržuje Pravidla a postupy pro dosažení dlouhodobě nejlepších možných výsledků pro klienta. Banka si vyhrazuje
právo kdykoliv tato Pravidla a pravidla zpracování pokynů pozměnit či doplnit bez předchozího upozornění. Výjimkou jsou významné
změny, kdy je klient informován předem.
V případě významné změny (např. zavedení nových produktů) dojde ke změně Pravidel tak, aby bylo možné dosáhnout co nejlepšího
výsledku.
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ZVEŘEJNĚNÍ PĚTI NEJLEPŠÍCH PŘEVODNÍCH MÍST
Revize aktuálnosti a dostatečnosti těchto Pravidel probíhá alespoň 1x ročně, případně při významné změně, která ovlivňuje schopnost
Banky pokračovat v plnění cíle dosáhnout pro své klienty nejlepších možných výsledků.
Banka rovněž v souladu se svými zákonnými povinnostmi na svých stránkách ročně reviduje seznam nejlepších převodních míst
využívaných Bankou pro realizaci obchodů. Banka na svých webových stránkách zveřejňuje vždy do 30. dubna příslušného roku jak
tato pravidelně revidovaná Pravidla, tak aktualizované informace o nejlepších místech provádění pokynů a o kvalitě provedení pokynu
v předchozím kalendářním roce.
Poslední revize Pravidel byla provedena dne 1. ledna 2022.
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