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Podmínky marketingové akce „Přijďte si pro dárek 1.500,-Kč“ 

 

1. Platnost akce: 

Od 1.1.2015 do 30.6.2015 

 
2. Název akce: 

„1.500,-Kč“ 
 

3. Podmínky získání daru ve výši 1.500,-Kč: 

Každý Stávající klient společnosti David Mühlhandl obdrží jednorázový finanční dar ve výši 1.500,-Kč, pokud 
nám doporučí dalších pět Nových klientů, ze kterých se stanou Stávající klienti. Stávající klient informuje 
Nové klienty SMS zprávou o tom, jaký užitek má naše spolupráce, co jsme pro něj udělali a zároveň od nich 
získá souhlas s poskytnutím kontaktních údajů prostřednictvím Referenčního listu. Následně vyplní 
referenční listy zde. Poté Nové klienty telefonicky kontaktujeme, představíme jim naše služby, a pokud se 
z nich stanou Stávající klienti, má doporučující Stávající klient nárok na vyplacení finančního daru. 
 

4. Podmínky a způsob výplaty finančního daru 1.500,-Kč: 

Výplata finančního daru bude provedena na Majetkový účet Stávajícího klienta, zřízeného 
spolupracovníkem společnosti David Mühlhandl u společnosti ČP Invest, a.s. do Konzervativního fondu, 
číslo účtu 166531653/5500, variabilní symbol je rodné číslo Stávajícího klienta. Bližší informace o 
Majetkovém účtu ČP Invest najdete na http://www.cpinvest.cz/ a informace o Konzervativním fondu na 
http://www.cpinvest.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/konzervativni-fond-cp-invest.html. Jednorázový 
finanční dar ve výši 1.500,-Kč vyplatí společnost David Mühlhandl nejpozději do 30.6.2015, po splnění všech 
podmínek marketingové akce. 
 

5. Společnost David Mühlhandl: 

Je obchodní společnost s vlastním IČ, podnikající na území ČR. Má uzavřenou smlouvu o Obchodním 
zastoupení se společností OVB Allfinanz, a.s., všechny potřebné licence a živnostenská oprávnění, které ji 
opravňují k podnikání na Finančním trhu v ČR. Společnost David Mühlhandl je přímo nadřízenou osobou 
obchodní sítě samostatných spolupracovníků na pozicích Poradce, Vedoucí a Ředitel.  
 

6. Spolupracovník společnosti David Mühlhandl: 

Je osoba samostatně výdělečně činná, má uzavřenou smlouvu o Obchodním zastoupení se společností OVB 
Allfinanz, a.s., všechny potřebné licence a živnostenská oprávnění, které ho opravňují k podnikání na 
Finančním trhu ČR. Spolupracovník je podřízený společnosti David Mühlhandl na pozici Poradce, Vedoucí 
nebo Ředitel obchodní struktury a není ve výpovědní lhůtě. Jmenný seznam všech spolupracovníků je 
zveřejněn a pravidelně aktualizován na www.muhlhandl.cz/kontakty/ 
 

7. Stávající klient společnosti David Mühlhandl: 

Je klient, který se se spolupracovníkem společnosti David Mühlhandl dohodl na pravidlech a postupu 
spolupráce a tyto pravidla a postup dodržuje. 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/1GXYLf-RO-Nw1tNvEFYR60Imi5RZy_L_Ah4kT_c7K08s/viewform
http://www.cpinvest.cz/
http://www.cpinvest.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/konzervativni-fond-cp-invest.html
http://www.muhlhandl.cz/kontakt
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8. Pravidla spolupráce mezi spolupracovníkem společnosti David Mühlhandl a Stávajícím klientem: 

Stávající klient se zavazuje dodržovat tyto pravidla spolupráce: exkluzivita jednoho poradce, sdělení všech 
osobních údajů a informací o hospodaření, kontrola všech smluv, hlášení změn, pravidelná komunikace, 
diskrétnost, dodržování dohod, předávání referencí. 
 

9. Postup spolupráce mezi spolupracovníkem a klientem společnosti David Mühlhandl: 

Kontakt – Při prvním setkání si klient a spolupracovník vymění kontaktní a osobní údaje. Klient se seznámí 
s činností spolupracovníka a s pravidly spolupráce. Dohodnou si termín finanční analýzy. 
 
Finanční analýza – Při finanční analýze položí spolupracovník klientovi základní otázky, které pomohou 
zjistit, co potřebuje, jaká má přání, cíle a priority. Následně spolupracovník analyzuje cash flow (peněžní 
tok) klienta, zjistí aktuální stav jeho majetku a převezme si od klienta jeho osobní údaje a stávající portfolio 
smluv. 
 
Poradenství – Spolupracovník představí finanční plán, připravené návrhy a řešení, upozorní klienta na 
hrozící finanční rizika a ukáže klientovi, jak jim předcházet. Při poradenství si spolupracovník a klient vyjasní 
cash flow, doplní nebo změní portfolio a mohou společně i přehodnotit priority. Po odsouhlasení finančního 
plánu, dojde k jeho realizaci v rámci servisu. 
 
Servis – Spolupracovník realizuje s klientem odsouhlasený finanční plán. Komunikuje s finančními domy, 
zajišťuje potřebnou agendu, vyřizuje korespondenci, eviduje veškeré dokumenty, zpracovává data 
informace a smlouvy. Spolupracovník informuje klienta o všech změnách a úpravách. Spolupracovník 
poskytuje klientovi bezplatné konzultace a doživotní servis. Pokud je klient spokojený se službou 
spolupracovníka, poskytne další reference. 
 

10. Nový klient společnosti David Mühlhandl: 

Je osoba uvedená v Referenčním formuláři a je prostřednictvím SMS informovaný Stávajícím klientem o 
tom, jaký užitek mu spolupráce se spolupracovníkem společnosti David Mühlhandl přinesla a co všechno 
pro Stávajícího klienta spolupracovník dělá. 
  

11. Referenční formulář: 

Je elektronický webový formulář, který obsahuje: jméno a příjmení Stávajícího klienta, jméno a příjmení 
poradce Stávajícího klienta, jméno a příjmení Nového klienta, telefon, email a popis Nového klienta. 
Informace uložené a odeslané přes referenční formulář budou uloženy společností David Mühlhandl 
výhradně za účelem kontaktování Nového klienta, vyhodnocení marketingové akce a pro vyhodnocení 
statistických údajů. 
 

12. Další ujednání: 

Všechny marketingové akce společnosti David Mühlhandl se řídí Etickým kodexem, Podmínkami použití a 
Prohlášením o ochraně soukromí společnosti David Mühlhandl, zveřejněnými na www.muhlhandl.cz/kdo-
jsme/. 
 

13. Ukončení marketingové akce: 

Společnost David Mühlhandl si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit.   

V Brně 1. 1. 2015 

v.r. David Mühlhandl, majitel 

http://www.muhlhandl.cz/kdo-jsme
http://www.muhlhandl.cz/kdo-jsme

