Povolené činnosti
Subjekt: Frýbort Jakub
Platné pro zemi: Česká republika
Typ subjektu

Vázaný zástupce

IČO

07789599

Adresa sídla / bydliště

č.p. 107, 798 41 Hluchov, Česká republika

Kontaktní adresa

č.p. 107, Hluchov, 798 41, Česká republika

Typ oprávnění k činnosti

Zápis do seznamu

Jméno a
příjmení

Jakub Frýbort

Datum oprávnění k činnosti 14.07.2020
Doba trvání oprávnění

31.12.2021

Druh subjektu

Zastupuje investičního zprostředkovatele
Další role
subjektu

Související vazby
Zastoupený

Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru
Vázaný zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění

SMS finance, a.s.

a) cenné papíry kolektivního investování
vydávané fondy kolektivního investování
nebo srovnatelnými zahraničními
investičními fondy

b) cenné papíry kolektivního investování
vydávané fondy kvalifikovaných investorů
nebo srovnatelnými

c) dluhopisy vydané Českou republikou

d) hypoteční zástavní listy

e) dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt
nebo srovnatelný dokument

Investiční nástroje podle § 29 odst. 3

a) přijímání a předávání pokynů týkajících se IN

☑

☑

☑

☑

☑

e) investiční poradenství týkající se IN

☑

☑

☑

☑

☑

Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů

Hlavní investiční služby (§ 4 odst. 2)

Další oprávnění
Propagace investičních služeb, které je zastoupený oprávněn
poskytovat

☑
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Povolené činnosti
Subjekt: Frýbort Jakub
Ve vazbě: Vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru
Na subjekt: SMS finance, a.s.
Pro typ oprávnění: Zápis do seznamu
Typ subjektu

Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru

IČO

07789599

Adresa sídla / bydliště

č.p. 107, 798 41 Hluchov, Česká republika

Kontaktní adresa

č.p. 107, Hluchov, 798 41, Česká republika

Jméno a
příjmení

Jakub Frýbort

Datum narození

21.07.1998

Typ oprávnění k činnosti
Datum oprávnění k činnosti 13.01.2021
Doba trvání oprávnění

31.12.2022

Druh subjektu
Další role
subjektu

Související vazby
Zastoupený

Vázaný zástupce
Vázaný zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění

SMS finance, a.s.

Činnost podle Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
Zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení

☑

Zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru

☑

Zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení

☑

Stránka 2/3

Povolené činnosti
Subjekt: Frýbort Jakub
Platné pro zemi: Česká republika
Typ subjektu

Vázaný zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění

IČO

07789599

Adresa sídla / bydliště

č.p. 107, 798 41 Hluchov, Česká republika

Kontaktní adresa

č.p. 107, Hluchov, 798 41, Česká republika

Typ oprávnění k činnosti

Zápis do registru

Jméno a
příjmení

Jakub Frýbort

Datum narození

21.07.1998

Datum oprávnění k činnosti 05.03.2020
Doba trvání oprávnění

31.12.2021

Druh subjektu
Další role
subjektu

Související vazby
Zastoupený

Vázaný zástupce
Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru

SMS finance, a.s.

Skupiny odbornosti dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
1. distribuce životního pojištění,

☑

2. distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti
vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,

☑

3. distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodech 4 nebo 5,

☑

4. distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5,

☑

5. distribuce pojištění velkých pojistných rizik,
6. distribuce zajištění.

☐
☐
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