INFORMACE K POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ FUNDLIFT
Expobank CZ a.s., se sídlem Budova Trimaran, Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 14893649,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476 (dále
jen „Expobank“), vydává následující informace k poskytované službě:
1. INFORMACE O POSKYTOVATELI A ORGÁNU DOHLEDU
1.1. Poskytovatelem investičních služeb prostřednictvím on-line investment-crowdfundingové
platformy Fundlift (dále jen „Fundlift“) je Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí
838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437 (dále jen „Roklen“).
1.2. Předmětem podnikání společnosti Roklen je poskytování investičních služeb v souladu se
zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a povolením obchodníka
s cennými papíry. Tyto údaje jsou uvedeny také v seznamu regulovaných a registrovaných
subjektů vedeném Českou národní bankou, který je zdarma přístupný na jejích webových
stránkách, nebo v obchodním rejstříku.
1.3. Expobank neposkytuje žádný z nabízených produktů a služeb. Uváděné produkty a služby
jsou nabízeny a poskytovány společností Roklen. Uváděné informace nepředstavují nabídku,
investiční doporučení, analýzu či investiční poradenství a nejsou právním, daňovým či
ekonomickým poradenstvím. Expobank nepřijímá žádné pokyny k nákupům, prodejům či
obstarání jakýkoliv investičních nástrojů či investičních služeb společnosti Roklen,
neposkytuje investiční poradenství a neobhospodařuje majetek cizích osob.
1.4. Kontaktovat Fundlift lze na zákaznické lince 236 071 600 nebo na e-mailové adrese
info@fundlift.cz, popř. poštou na shora uvedené adrese sídla společnosti Roklen.
1.5. Dohled nad činností společnosti Roklen vykonává Česká národní banka, se sídlem Na
Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz .
2. SMLOUVA
2.1. Smluvní dokumentace uzavíraná se společností Roklen je dostupná online na internetové
stránce: https://www.roklen.cz/cs/download.
2.2. Distribuce vč. uzavření smlouvy je možná výhradně prostřednictvím internetového
bankovnictví provozovaného Expobank v rámci služeb k NEO účtu.
2.3. Klient nevstupuje s Expobank do smluvního vztahu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem
a společností Roklen.
2.4. Nabídka produktů a služeb Fundliftu společnosti Roklen slouží výhradně pro nezávazné
informační účely. Expobank nenese žádnou odpovědnost nebo záruky za správnost,
aktuálnost a úplnost uváděných informací. Konkrétní využití uváděných informací je pouze a
výhradně věcí odpovědnosti klientů.
3. REKLAMACE A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
3.1. Jakékoliv reklamace či stížnosti týkající se nabízených produktů a služeb Fundliftu budou
klienti adresovat přímo společnosti Roklen.
3.2. Před investováním do nabízených produktů a služeb by se klienti měli podrobně seznámit s
jejich podmínkami a rizikovostí a zvažované investice by měli konzultovat s investičními
poradci (případně právními a daňovými poradci).
3.3. Případné stížnosti lze rovněž adresovat České národní bance se sídlem Na Příkopě 28, 115
03 Praha 1. V případě sporu se může klient obrátit na finančního arbitra na adrese Kancelář
finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.
4. ÚČINNOST
4.1. Tyto informace k poskytované službě jsou platné a účinné od 24. 5. 2019.
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