
(S-OZIZ-2101-SK)

    

OZNÁMENIA O ZMENE FINANČNÉHO AGENTA
uvedeného v Rámcovej zmluve (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej medzi:

Telefon / e-mail:

ČÍSLO ZMLUVY:

    A - ZMLUVNÉ STRANY

Telefón / e-mail:

SPOLOČNOSŤ: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., so sídlom U Zvonařky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 41 58 911. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 20668

Trvalé bydlisko / Sídlo (ulica, mesto, PSČ, štát, ak sa nejedná o ČR alebo SR): Štátna príslušnosť:

Meno a priezvisko, titul / Obchodná spoločnosť: Rodné číslo / IČO:

1) Uveďte pôvodné údaje podľa Zmluvy

KLIENT 1):

         Muž              Žena              PO

    
3) PODPIS KLIENTA MUSÍ BYŤ ÚRADNE OSVEDČENÝ
Na základe tohto oznámenia žiadam o registráciu zmeny údajov uvedených v sekcii B tohto formulára.

Miesto: Dátum: Podpis Klienta / zástupcu Klienta:

V prípade zmeny údajov uvedených v preukaze totožnosti Klienta, reps. výpisu z OR, musí byť kontrola nových údajov podľa tohto dokladu potvrdená Finančným agentom v sekcii B formulára 
Oznámenia o zmene údajov (prípadne v sekcii D, zmeny údajov zástupcu klienta).

       C - PODPIS 3) 

    

Poznámka:

2) Klient súhlasí so zmenou Finančného agenta a / alebo zástupcu na osobu / osoby v tomto bode určenom. Zmena sa týka všetkých zmlúv, ktoré Klient so Spoločnosťou uzavrel, ibaže sú v kolónke „Poznámka“ číslom zmluvy 
špecifikované konkrétne zmluvy, ktorých sa zmena týka.

    B - ZMENA FINANČNÉHO AGENTA - IDENTIFIKÁCIA NOVÉHO FINANČNÉHO AGENTA 2) 

FINANČNÝ AGENT (Obchodná spoločnosť): IČO:

ZASTÚPENÝ ZÁSTUPCOM (Meno a priezvisko):

Adresa sídla:

Rodné číslo / IČO:

E-mail:

Miesto: Dátum: Podpis Klienta / zástupcu Klienta:

       D - VYHLÁSENIE NOVÉHO FINANČNÉHO AGENTA  

Vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky uložené právnymi predpismi a Zmluvou na Finančného agenta, resp. jeho zástupcu a so zmenou súhlasím.

Finančný agent: Zástupca: Evidenčné číslo: Telefón: E-mail:

Telefon / e-mail:Telefón / e-mail:

Trvalé bydlisko / Sídlo (ulica, mesto, PSČ, štát, ak sa nejedná o ČR alebo SR): Štátna príslušnosť:

Meno a priezvisko, titul / Obchodná spoločnosť: Rodné číslo / IČO:ZÁSTUPCA
KLIENTA:
         

Číslo: Platný do: Vydal:PREUKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANEJ OSOBY:

          Klient                    Zástupca Klienta                       OP               Pas

Evidenčné číslo:

Telefón:
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