PRISTOPNA IZJAVA ZA UPORABO
APLIKACIJE E-TRADING
(v nadaljevanju: Pristopna izjava)

Izpolnjuj z velikimi tiskanimi črkami!
STRANKA

Fizična oseba

Pravna oseba

POOBLAŠČENEC*

Ime in
priimek oz.
firma ter
naslov:
E-naslov
stranke:

Ime in priimek:

EMŠO/MŠ:

EMŠO:

ZAKONITI ZASTOPNIK

Naslov:

E-naslov:

Stranka izjavljam, da želim pridobiti dostop do aplikacije E-TRADING.

Tel

*Pooblaščenec stranke je fizična oseba, ki je po Pogodbi o borznem posredovanju, posredovanju
naročil in vodenju računov finančnih inštrumentov pooblaščena za oddajanje naročil stranke oziroma
je pooblaščena po Pogodbi o gospodarjenju s finančnimi instrumenti najmanj za pridobivanje
informacij o stanju portfelja stranke in ki jo stranka v Pristopni izjavi pooblašča za neomejeno uporabo
aplikacije E-TRADING.

Opombe:
Prevzem uporabniškega imena in vstopnega gesla za dostop do aplikacije ETRADING:
po e-pošti na podan e-naslov v tej pristopni izjavi
osebni prevzem na sedežu družbe ALTA Invest d.d.,Železna cesta 18, Ljubljana
V kolikor stranka ne izbire nobene izmed navedenih možnosti, bo uporabniško ime in vstopno geslo poslano po e-pošti na podan/a enaslov/a v tej pristopni izjavi.
V primeru stranke – fizične osebe se uporabniško ime in vstopno geslo generira in posreduje stranki ali morebitnemu zakonitemu
zastopniku, morebitnemu pooblaščencu stranke pa se generira in ločeno posreduje dodatno uporabniško ime in vstopno geslo. V primeru
pravne osebe se uporabniško ime in vstopno geslo generira in posreduje zakonitemu zastopniku oz. morebitnemu pooblaščencu stranke.

S podpisom na tej Pristopni izjavi stranka izrecno izjavljam, da želim potrdila o prejemu,
spremembi oziroma preklicu naročil, obračune o opravljenem poslu, poročila o stanju
naložb z obračunom poslov, izpiske o stanju in letnem prometu na računu ter ostala
podobna obvestila in informacije Družbe v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev in
poslov ter pomožnih investicijskih storitev prejemati v elektronski obliki preko Sistema
sporočil v aplikaciji E-TRADING oz. po elektronski pošti ter da se e-korespondenca med
mano in Družbo šteje kot običajen način izmenjave podatkov. S podpisom na tej Pristopni
izjavi tudi izrecno izjavljam, da Obvestil ne želim prejemati obenem tudi v pisni obliki.
Vsebina celotne Izjave o elektronskem prejemanju potrdil, obračunov in drugih sporočil je
navedena spodaj.

Spodaj podpisani s podpisom te Pristopne izjave potrjujem resničnost posredovanih podatkov ter podajam vse izjave, navedene na tej Pristopni izjavi.

Kraj in datum

Podpis stranke/zakonitega zastopnika
Žig firme

Podpis pooblaščenca

Za uporabo in dostop do aplikacije E-TRADING mora imeti stranka z ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Družba«) sklenjeno Pogodbo o borznem posredovanju, posredovanju naročil in
vodenju računov finančnih inštrumentov (v nadaljevanju: »Pogodba o borznem posredovanju«) in/ali Pogodbo o gospodarjenju s finančnimi instrumenti in vodenju računov finančnih instrumentov (v nadaljevanju: »Pogodba o gospodarjenju s
finančnimi instrumenti«) ter s strani Družbe odobreno Pristopno izjavo. Vrsta storitev, ki so omogočene stranki preko aplikacije E-TRADING, je odvisna od sklenjene pogodbe.
Stranka in Družba sta soglasni da sta pred podpisom te Pristopne izjave sklenili Pogodbo o borznem posredovanju, na podlagi katere Družba za stranko opravlja storitve borznega posredovanja oziroma Pogodbo o gospodarjenju s finančnimi
instrumenti.
Stranka in Družba želita s to Pristopno izjavo dogovoriti in določiti pogoje za sprejemanje in oddajanje naročil za nakup in prodajo finančnih instrumentov preko aplikacije E-TRADING ter določiti pogoje za ostale storitve znotraj aplikacije E-TRADING.
STRANKA DAJEM NASLEDNJE IZJAVE IN SOGLASJA:

Izjavljam, da so mi bili pred podpisom te izjave izročeni Splošni pogoji za uporabo aplikacije E-TRADING, in da mi je bilo omogočeno, da sem se z vsebino le-teh natančno, ustrezno in podrobno seznanila ter izjavljam, da se z
vsebino predloženih Splošnih pogojev za uporabo aplikacije E-TRADING strinjam in z njimi s podpisom na tej pogodbi izrecno soglašam. Izjavljam tudi, da mi je bil pred podpisom te Pristopne izjave izročen veljavni Cenik Družbe in
z njim s podpisom na tej Pristopni izjavi soglašam;

izjavljam, da sem seznanjena, da se vsi vsakokrat veljavni akti Družbe nahajajo na spletni strani Družbe, t.j. www.alta.si, kjer so objavljene tudi vse druge pomembne informacije;

izjavljam, da so vsi podatki in dokumenti, ki sem jih ob podpisu te Pristopne izjave predložila Družbi, resnični, ažurni in pravilni in da bom Družbi nemudoma sporočila morebitne spremembe teh podatkov, ter prevzemam vso
odgovornost iz tega naslova;

izjavljam, da sem prejela odgovore na vsa dodatno postavljena vprašanja glede določil, rokov, pogojev ter drugih zadev, ki se nanašajo na storitve Družbe v zvezi z aplikacijo E-TRADING;

soglašam, da mi Družba od vključitve do morebitnega izstopa iz aplikacije E-TRADING, preko te aplikacije pošilja informativna gradiva, analize in priporočila v zvezi s finančnimi instrumenti, dostopnimi v aplikaciji E-TRADING ter da
je vsebina posredovanih gradiv predmet omejitve odgovornosti.

soglašam, da lahko Družba do največ 5 let po prenehanju veljavnosti te Pristopne izjave pridobljene podatke o stranki uporablja in obdeluje za namene vzorčenja, anketiranja, segmentacije, statistične obdelave podatkov o
strankah, ugotavljanje uporabe storitev, za obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, posredovanje revij, brošur in drugega gradiva v zvezi s ponudbo Družbe ter jih posreduje Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju: »borza«) za namene poročanja kot tudi v primeru utemeljenega suma s strani borze, da stranka uporablja podatke v nasprotju s Splošnimi pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti;

se zavezujem, da podatke, do katerih dostopam v okviru storitve E-TRADING, uporabljam izključno v zasebne namene, ki so vezani na neprofesionalno upravljanje z osebnim premoženjem, in ne v poslovne namene ali v korist
tretje osebe (npr. neprofitne delniške združbe, brezplačno vodenje premoženja tretjim osebam,…) ter ne delujem kot večinski lastnik, organ, partner, zaposleni ali stranka investicijskega podjetja oziroma ne delujem v imenu druge
fizične ali pravne osebe z namenom uporabe podatkov ter tako izpolnjuje pogoje za status neprofesionalnega uporabnika podatkov
IZJAVA O ELEKTRONSKEM PREJEMANJU POTRDIL, OBRAČUNOV IN DRUGIH SPOROČIL
S podpisom na tej Pristopni izjavi izrecno izjavljam, da želim potrdila o prejemu, spremembi oziroma preklicu naročil, obračune o opravljenem poslu, poročila o stanju naložb z obračunom poslov, izpiske o stanju in letnem prometu na računu, ter
ostala podobna obvestila in informacije (v nadaljevanju: Obvestila) Družbe v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev prejemati v elektronski obliki preko Sistema sporočil v aplikaciji E-TRADING oz. po
elektronski pošti ter da se e-korespondenca med mano in Družbo šteje kot običajen način izmenjave podatkov. S podpisom na tej Pristopni izjavi tudi izrecno izjavljam, da Obvestil ne želim prejemati obenem tudi v pisni obliki. Stranka izrecno
dovoljuje uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja storitev Družbe, povezanih družb (družb v skupini) in družb, katerih storitve trži Družba in so vsakokrat objavljene na spletni strani Družbe, v skladu z določili veljavnega zakona o
varstvu osebnih podatkov. Za namen neposrednega trženja stranka dovoljuje Družbi uporabo vseh osebnih podatkov, vključno z občutljivimi osebnimi podatki in uporabo različnih komunikacijskih sredstev, kot so: elektronska pošta, telefon, telefaks,
osebna pošta, idr. Stranka prav tako Družbi izrecno dovoljuje in jo pooblašča, da lahko vse njene osebne podatke, vključno z občutljivimi osebnimi podatki, s katerimi razpolaga, posreduje tudi povezanim družbam (družbam v skupini) in družbam,
katerih storitve trži Družba in so objavljane na spletni strani Družbe ter pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov, ki imajo najmanj enak standard varovanja osebnih podatkov kot Družba, in sicer za namene neposrednega trženja (z uporabo vseh
komunikacijskih sredstev), potrebe njihovega poslovanja, izvajanja in poenotenja poslovnih operacij, nadzora, upravljanja tveganj, skladnosti poslovanja in izvrševanja medsebojnih pogodbenih odnosov.
Strinjam se, da me Družba o spremembah Splošnih pogojev za uporabo aplikacije E-TRADING, Splošnih pogojev opravljanja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti, Cenika Družbe in drugih aktov obvešča preko Sistema sporočil v aplikaciji ETRADING oz. po elektronski pošti oz. spletne strani www.alta.si.
IZJAVA O SPREJEMANJU TVEGANJA
Spodaj podpisana stranka izjavljam, da sem seznanjena, razumem in sprejemam, da so naložbe v finančne instrumente, ki so/bodo dostopni prek aplikacije E-TRADING:

lahko špekulativne narave;

lahko vključujejo zelo visoko stopnjo tveganja;

da lahko pri naložbah v finančne instrumente, za katere je potrebno le majhno začetno kritje, sprememba vrednosti osnovnega instrumenta povzroči znatno zmanjšanje vrednosti posameznih naložb vlagatelja, in da je lahko
zmanjšanje vrednosti teh naložb v izjemnih primerih večje od vrednosti vplačanega začetnega kritja ter vrednosti drugih finančnih naložb vlagatelja, sklenjenih prek aplikacije E-TRADING;

da sprejemam tveganje za dobiček, izgubo ali druge posledice, ki bi nastale zaradi izvršitve mojih naročil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov prek aplikacije E-TRADING;

da pri trgovanju s finančnimi instrumenti prek aplikacije E-TRADING, ne obstajajo zagotovila o zajamčenem donosu oziroma omejitvi izgube, niti v zvezi s tem niso možni posebni dogovori z Družbo.
PRAVNE OSEBE
Pravica do uporabe vstopne kode, ni prenosljiva. V primeru, da pravna oseba pristopi k uporabi aplikacije E-TRADING, uresničujejo pravico do uporabe omenjenih aplikacij v njenem imenu ena ali več pooblaščenih fizičnih oseb. Seznam
pooblaščenih oseb stranka sporoči Družbi ob podpisu Pristopne izjave o uporabi aplikacije E-TRADING. Pravna oseba mora pooblastiti vsaj eno fizično osebo kot nosilca pravice do vstopnega gesla in uporabniškega imena.
Smiselno enake izjave, kot jih v tej Pristopni izjavi podaja stranka, podaja tudi pooblaščenec stranke, kar s podpisom na tej Pristopni izjavi potrjuje.
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