INFORMACE O POBÍDKÁCH
1. Informace o pobídkách

Společnost Broker Consulting, a.s., v kontextu udělených registrací investičního
zprostředkovatele a samostatného zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů nabízí odborné
a kvalifikované služby v obou výše uvedených činnostech. Ke kvalitnímu zabezpečení služeb,
které vyvstanou v souvislosti s jejich poskytováním, společnost přijímá nebo poskytuje
tzv. pobídky. Tyto pobídky nejsou v rozporu s povinností společnosti jednat kvalifikovaně,
čestně a spravedlivě, jsou v nejlepším zájmu svých zákazníků a jsou použity ve prospěch
dalšího zlepšování kvality poskytovaných služeb týkajících se cenných papírů
a spotřebitelských úvěrů. Společnost nikdy nepřijímá pobídky od klienta a zároveň i od
poskytovatele zprostředkovaného finančního produktu. Problematika pobídek je upravena
zákonem č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a v navazující vyhlášce č. 303/2010
Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, zákonem
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a v navazující vyhlášce
č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech
a investičních fondech, zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, zákonem
č. 427/2011 SB., o doplňkovém penzijním spoření, zákonem č. 257/2016
Sb., o spotřebitelském úvěru a dále pak v Úředním sdělení ČNB ze dne 17.1.2014
o podmínkách přípustnosti pobídek při distribuci některých produktů na finančním trhu.

2. Co jsou to pobídky a jak se dá zjistit jejich hodnota?

a) Společnost Broker Consulting, a.s., v souvislosti se zprostředkováním investičních
a úvěrových služeb poskytuje vázaným zástupcům pobídky ve formě části provize přijímané
od zákazníků. Výše těchto provizí je stanovená jako rozdíl mezi sazebníky, a to mezi
sazebníkem poskytovatele finančních služeb a sazebníkem poskytovatele finančních služeb
určeným zákazníkům společnost Broker Consulting, a.s. U investic je výše provize přímo
odvislá od výše vstupního poplatku. V případě úvěrů pro spotřebitele se výše provize
stanovuje podle sjednané výše úvěru.
b) Společnost Broker Consulting, a.s., v souvislosti se zprostředkováním investičních
a úvěrových služeb přijímá pobídky ve formě provizí od emitentů investičních nástrojů
(zejména strukturovaných produktů a akcií), obchodníků s cennými papíry a poskytovatelů
spotřebitelských úvěrů. Tyto pobídky mohou být ve formě jednorázových plateb v souvislosti
s poskytnutím spotřebitelského úvěru, nákupem investičních nástrojů, jako např. úhrada
transakčních nákladů, přirážky za emisi, koupi či prodej cenných papírů, závěrečné provize.
c) klientům je informace o pobídkách v souvislosti se zprostředkováním investic poskytnuta
v rámci Záznamu o schůzce a Investičního dotazníku (pro potřeby zprostředkování
doplňkových penzijních a stavebních spoření, pojišťovacích a investičních produktů)
a v souvislosti se zprostředkováním úvěrů v rámci Záznamu o schůzce (Profil klienta pro
sjednání úvěrových produktů). Výši odměny, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba
zprostředkovateli poskytnout v souvislosti se zprostředkovanou smlouvou, není možné
dopředu obecně stanovit. Konkrétní částka je v případě spotřebitelských úvěrů vždy uvedena
v příslušných předsmluvních informacích připravovaných poskytovatelem úvěru.

3. Co nepatří mezi pobídky?

Přímé náklady, jako administrativní poplatky, transakční poplatky trhů a vypořádacích center
a zákonem vyžadované poplatky, se za pobídky nepovažují. Za pobídky se také nepovažují
běžné pozornosti, jako jsou občasné drobné dárky nebo pohoštění, které nemohou způsobit
střet zájmů.

