VÝPOVEĎ RÁMCOVEJ ZMLUVY NA VYDÁVANIE A ODKUPOVANIE CENNÝCH PAPIEROV		
(Ž-VRS-2101-SK)
A - ZMLUVNÉ STRANY
INVESTOR
ČÍSLO ZMLUVY:

Pred vyplnením formulára prosím venujte pozornosť inštrukciám v sekcii D.

INVESTOR:
Muž

Meno a priezvisko, titul / Obchodná spoločnosť
Žena

Rodné číslo / IČO:

PO

E-mail:

Telefón:

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

Štátna príslušnosť:

ZÁSTUPCA INVESTORA:

Rodné číslo:

Meno a priezvisko, titul:

E-mail:

Telefón:

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

Štátna príslušnosť:

PREUKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANEJ OSOBY:
Investor

Zástupca Investora

OP

Číslo:

Platný do:

Vydal:

Pas

SPOLEČNOST: 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 vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 20668

B - VÝPOVEĎ

Investor týmto vypovedá Rámcovú zmluvu na vydávanie a odkupovanie cenných papierov, ktorej číslo je uvedené v
nadpise tohto formulára. Investor vyhlasuje, že berie na vedomie, že táto výpoveď je neodvolateľná, a že bol oboznámený so všetkými skutočnosťami týkajúcimi sa ukončenia predmetnej Rámcovej zmluvy na vydávanie a odkupovanie
cenných papierov. Investor berie na vedomie, že touto výpoveďou tiež žiada o odkúpenie všetkých podielových listov
evidovaných ku dňu ukončenia Rámcovej zmluvy na majetkovom účte Investora.
Miesto:

Dátum:

Podpis Investora / zástupcu Investora:

Poznámka:

C - FINANČNÝ AGENT (Ak je spísany v súčinnosti s finančným agentom)
Finančný agent:

Zástupca:

Telefón:

Evidenčné číslo:

E-mail:

Vyhlasujem, že som podľa preukazu totožnosti uvedeného vyššie overil totožnosť a súčasne zhodu podoby s vyobrazením v preukaze totožnosti v prítomnosti Investora, resp. jeho zástupcov, ktorý predo mnou podpísal tento formulár.
Dátum:

Podpis:

D - INŠTRUKCIE K VYPLNENIU FORMULÁRA
VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE
1.
Pojmy uvedené v tomto formulári s veľkými začiatočnými písmenami majú význam určený Zmluvou alebo príslušnými Obchodnými podmienkami.
2.
V prípade, že Výpoved rámcovej zmluvy nepodpisuje Finanční agent, je Klient povinný tuto Výpoved podpísat pred orgánom povereným legalizáciou.
K Výpovedi ramcovej zmluvy, ktorá nebude opatrená úradne osvědčeným podpisom Klienta alebo jeho zástupcu, alebo riadne vyplnená, Spoločnosť
nebude brat ohľad.

