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Informace k pobídkám při poskytování investičních služeb prostřednictvím společnosti 
Raiffeisen Centrobank AG 

Na základě distribuční smlouvy mezi společnostmi: 

Raiffeisen Centrobank AG 
a 
Max banka a.s. 

je stanovena odměna ve výši max. 3 %. Přesná výše je závislá na typu konkrétního produktu. 

Raiffeisen Centrobank AG je vedoucí investiční bankou a kompetenčním centrum pro akcie a 
certifikáty v Rakousku a střední a východní Evropě. Banka pokrývá celé spektrum služeb a 
produktů souvisejících s akciemi a deriváty na burzách i mimoburzovně. Centrobank je 
vnímána jako průkopník a lídr trhu v oblasti strukturovaných produktů. 

Seznam aktuálně nabízených produktů na stránkách https://www.rcb.at/cs/ 

Max banka a.s. zajišťuje, že přijímané i poskytované pobídky zvyšují kvalitu příslušných 
investičních služeb a že tím není dotčena její povinnost jednat s odbornou péčí a v nejlepším 
zájmu svých klientů. 

Konkrétní výše pobídek při poskytnutí investiční služby bude klientovi sdělena v rámci 
pravidelného ročního informování klienta o produktu. 

Pobídka slouží ke zlepšení kvality služby poskytované klientovi a to zejména: 

➢ zajištění přístupu k široké škále investičních nástrojů, které budou vyhovovat potřebám klienta,
včetně zajištění přístupu k široké škále investičních nástrojů, které pravděpodobně budou
vyhovovat potřebám klienta, včetně odpovídajícího počtu nástrojů poskytovatelů investičních
nástrojů z řad třetích osob, kteří nemají s bankou úzké propojení; společně buď s poskytnutím
pomůcek s přidanou hodnotou, jako jsou objektivní informační zdroje, které pomáhají klientovi
činit investiční rozhodnutí nebo mu umožňují sledovat, modelovat a upravovat okruh
investičních nástrojů, do kterých investoval, nebo s poskytováním pravidelných zpráv o
výkonnosti, nákladech a úplatě, které s investičními nástroji souvisejí;

➢ v určitých případech možnost využít investiční služby za asistence privátních bankéřů mimo
běžnou pracovní dobu, bezprostředně po obdržení požadavku klienta nebo mimo obchodní
prostory Banky;

➢ v případě potřeby a tam, kde je to vhodné, seznámí klienta s praktickými aspekty investování
(vypořádaní, průběh obchodu);

➢ tam, kde je to možné vzhledem k poskytované investiční službě a platným právním předpisům,
poskytování klientům informací o významných událostech na finančním trhu;

➢ přijatá pobídka není pro banku, její akcionáře, společníky nebo pracovníky přímo prospěšná,
ledaže by přinášela hmotnou výhodu danému klientovi;

➢ v případě požadavku klienta, zasílání informací o nových emisích investičních certifikátů;

➢ v případě potřeby a tam, kde je to vhodné, seznámí klienta s funkcionalitou konkrétního
produktu;

➢ dodatečné služby na vyšší úrovni jsou klientovi poskytovány průběžně.
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