UPOZORNĚNÍ K INFORMACÍM K POSKYTOVANÝM INVESTIČNÍM SLUŽBÁM EQUA BANK
-

Jsme regulovaný subjekt:
Tento dokument je vydán Raiffeisenbank a.s. („Banka“), která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných
právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

-

Informace na stránkách Banky nejsou nabídkou:
Informace na stránkách Banky nejsou investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,
o zneužívání trhu, ani nepředstavují investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve
znění pozdějších předpisů. Informace uvedené na stránkách Banky nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji
jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

-

Neposkytujeme právní ani daňové poradenství:
Banka neposkytuje právní ani daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních,
daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace uvedené na stránkách Banky a případně konzultovat
službu s daňovým či jiným poradcem.

-

Odpovědnost za škody:
Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím informací na této
stránce. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj
uvedený na této stránce nemusí být vhodný pro všechny investory.

-

Tržní riziko:
Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na
předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota
investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné
měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na
cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

-

Nenabízíme investice občanům USA:
Tato stránka obsahující investiční produkty není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo
jakoukoli „U.S. osobu“, jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty uvedeny
na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států
USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům
nebo rezidentům v USA nebo U.S. osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA
a U.S. osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

-

Aktuálně nabízíme investice občanům České republiky a Slovenské republiky.
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