
Údaje o Klientovi:
Jméno, příjmení / název společnosti 
Bydliště / sídlo (ulice, č.p., PSČ, město) 
Rodné číslo / IČ 
Telefon, email 
Číslo občanského průkazu 
Vydal 
Platnost do 

Údaje o Poskytovateli:
Obchodní firma EKKA-Gold s.r.o.
Sídlo Kostelní 89/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Identifikační číslo 286 07 911
Spisová značka C 34438 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Statutární orgán / jednatel Ing. Zdenko Janoško

MÁM ZÁJEM O:

1. Zlatý plán (pro nově registrované uživatele) 

Běžná platba
(výše pravidelné 
měsíční platby)

Délka spoření
(v letech)

Cílová částka
(běžná platba × délka 
spoření v letech × 12)

Sazba prodejní 
přirážky
(sazba v %)

Částka prodejní 
přirážky
(částka v Kč)

První platba
(běžná platba +  
prodejní přirážka)

Tabulka prodejních přirážek
Jsou součástí první platby, k ceně zlata stanovené dle bodu 3 VOP Zlatý plán.

Pásmo Cílová částka Prodejní přirážka (%)

I. do 199 999 Kč 5 %

II. 200 000 Kč až 299 999 Kč 4 %

III. nad 300 000 Kč 3 %

Příklad:
běžná platba je 500 Kč/měs., délka spoření 10 let → cílová částka = 60 000 Kč → 
5 % z 60 000 Kč = 3 000 Kč → první platba = běžná platba + prodejní přirážka = 500 Kč + 3 000 Kč = 3 500 Kč

Pověřuji tímto Poradce k provedení mé registrace produktu spoření ve zlatě Zlatý plán u Poskytovatele.
Prohlašuji, že jsem byl seznámen se Smlouvou kupní, o poskytování sjednaných služeb a o úschově investičního 
zlata (dále jen „Smlouva“), se souvisejícími Všeobecnými obchodními podmínkami včetně Ceníku (dále jen 
„VOP“) a že s jejich obsahem v aktuálním znění souhlasím.
Souhlasím, že po registraci mi budou zasílány informační zprávy související se Smlouvou emailovou poštou.
Beru na vědomí, že k uzavření smlouvy dojde připsáním mé první platby související s touto Smlouvou na běžný 
účet Poskytovatele.
Prohlašuji, že jednám svým jménem a jsem způsobilý k právním úkonům, a potvrzuji správnost a úplnost údajů. 
Jsem si vědom(a) právních důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, zejména nemožnosti 
dodání (vydání) fyzického zlata při jednání cizím jménem.

Záznam z jednání o zprostředkování prodeje drahých kovů

Muž Žena Podoba klienta souhlasí s fotografií v OP



2. Přímý prodej drahých kovů

Závazně objednávám následující drahé kovy:

Číslo 
výrobku

Množství
(ks)

Typ drahého kovu
(zlatý slitek/zlatá 
mince)

Čistá hmotnost 
( jednoho drahého 
kovu)

Název výrobku Poznámka Orientační cena v Kč s DPH* 
jednoho drahého kovu  
(Cena drahého kovu v čase 
kolísá  Orientační cena +/- 5 %)

*Investiční zlato je od DPH osvobozeno

Pověřuji tímto Poradce k zaregistrování mé závazné objednávky výše uvedených drahých kovů u Poskytova-
tele a zadání poptávky. Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se Všeobecnými obchodními podmínkami pro 
přímý prodej drahých kovů a s jejich obsahem v aktuálním znění souhlasím. 

Upozornění
Tento záznam z jednání o zprostředkování prodeje drahých kovů (dále jen „Záznam“) je závaznou objednáv-
kou. Jelikož existuje mezi sepsáním Záznamu a provedením registrace spotového obchodu u Poskytovatele ča-
sová prodleva, nemusí orientační cena zlata, která je v Záznamu u spotového obchodu uváděna, zcela odpovídat 
ceně zlatého slitku při vytvoření objednávky po provedené registraci klienta. Cena zlatých slitků může v čase 
značně kolísat a není garantována.
Poskytovatel výslovně upozorňuje na vyloučení práva zákazníka na odstoupení od smlouvy. Podle § 1837, bod b) 
Občanského zákoníku, zákona číslo 89/2012 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících, spotřebitel nemůže 
odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle 
na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)
1. Souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých mnou Poskytovateli, které poskytuji tyto osobní 

údaje za účelem plnění tohoto smluvního vztahu včetně zákonných povinností a oprávněných zájmů Po-
skytovatele z toho vyplývajících v rozsahu osobních údajů uvedených v této Smlouvě, tedy:

 – jméno a příjmení,
 – titul,
 – pohlaví,  
 – rodné číslo,
 – datum narození,
 – číslo dokladu totožnosti a údaje o jeho vydání,
 – poštovní adresa,
 – zasílací adresa, 
 – emailová adresa,
 – telefonický kontakt.

2. Souhlasím se zpracováním shora uvedených osobních údajů Poskytovatelem na dobu trvání závazků vyplý-
vajících z této Smlouvy a dobu 5 let ode dne ukončení veškerých závazků vyplývajících z této Smlouvy.

3. Souhlasím s poskytnutím osobních údajů v rozsahu uvedeném v článku 1. a výše mnou poskytovaného plnění 
Poskytovateli dle této Smlouvy ve prospěch subjektu zprostředkujícího uzavření této Smlouvy s Poskytovate-
lem za účelem plnění provizních závazků Poskytovatele vůči subjektu zprostředkujícího uzavření této Smlouvy.

4. Prohlašuji, že jsem seznámen  v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), že:

 –  osobní údaje budou zpracovány na základě mého výše vyjádřeného svobodného souhlasu, a to za výše 
uvedených podmínek,

 –  důvodem poskytnutí osobních údajů je uzavření této smlouvy a její plnění, což by bez poskytnutí těchto 
údajů nebylo možné,



 –  osobní údaje mohou být zpracovávány systematicky, a to manuálně nebo automatizovaně nebo jinými 
prostředky prostřednictvím informačního systému,

 –  při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, 
 –  Poskytovatel jako správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním 

osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 –  Poskytovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než 

výše uvedeným třetím osobám,
 –  mám právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Poskytova-

tele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést 
námitku proti zpracování, mám právo na přenositelnost těchto údajů k  jinému správci, jakož i právo 
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Poskytovatel při zpracování osobních údajů 
postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt zprostředkující uzavření Smlouvy nebo zadání poptávky podle článku 3. Souhlasu 

Společnost / název Broker Trust, a. s.
Sídlo Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo 264 39 719
Spisová značka B 7141, vedená u Městského soudu v Praze

Údaje o Poradci:

Jméno a příjmení 
Registrační číslo Poradce 
Telefon / email 
Číslo Smlouvy přidělené Poskytovatelem 

Poznámka

Datum Místo

Podpis Klienta Podpis Poradce

Záznam z jednání Zlatý plán, verze 6/2021. Platnost od 15. 2. 2021.
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