ŽIADOSŤ O ZMENU JEDNORAZOVÉHO POKYNU
(Ž-ZJP-VCP-2101-SK-EUR)
A - ZMLUVNÉ STRANY
ČÍSLO ZMLUVY:

Pred vyplnením formulára prosím venujte pozornosť inštrukciám v sekcii F.

KLIENT:

Meno a priezvisko, titul / Obchodná spoločnosť:

Muž

Žena

Rodné číslo / IČO:

Telefón:

PO

E-mail:

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

ZÁSTUPCA
KLIENTA:

Štátna príslušnosť:

Meno a priezvisko, titul / Obchodná spoločnosť:

Rodné číslo / IČO:

Telefón:
E-mail:

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

PREUKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANEJ OSOBY:
Klient

Zástupca Klienta

OP

Štátna príslušnosť:

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 vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 20668

B - PÔVODNÝ JEDNORAZOVÝ POKYN K ÚPISU
Bankové spojenie (názov banky):
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
Názov investičného nástroja: INVESTIKA realitní fond,
otevřený podílový fond, trieda: EUR

Číslo:
1

PÔVODNÝ JEDNORÁZOVÝ POKYN BOL UVEDENÝ:
v Zmluve

Kód Investičného nástroja (ISIN):
CZ0008475902

SWIFT Kód:
GIBACZPX

Číslo účtu pre jednorazové investície v EUR:

CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800)

Hrubá čiastka k investovaniu:

Mena:

Vstupný poplatok (%):

EUR

			

v samostatnej Žiadosti o vydanie cenných papierov

C - NOVÝ JEDNORÁZOVÝ POKYN K ÚPISU
Bankové spojenie (názov banky):
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
Číslo:
1

Názov investičného nástroja: INVESTIKA realitní fond,
otevřený podílový fond, trieda: EUR

Kód Investičného nástroja (ISIN):
CZ0008475902

SWIFT Kód:
GIBACZPX

Číslo účtu pre jednorazové investície v EUR:

CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800)

Hrubá čiastka k investovaniu:

Mena:

Vstupný poplatok (%):

EUR

D - VYHLÁSENIE KLIENTA
V závislosti na vyplnenie sekcií B a C tohto formulára Klient k Zmluve uzavretej medzi ním a Spoločnosťou, ktorej číslo je uvedené v nadpise (ďalej len „Zmluva“), mení v sekcii B tohto formulára uvedený pôvodný Jednorazový pokyn na nákup Investičných nástrojov tak, že nanovo žiada o vydanie cenných papierov podľa nového Jednorazového pokynu uvedeného v sekcii C tohto formulára. V prípade, že pôvodný Jednorazový pokyn
už bol, čo i len čiastočne, vykonaný (došlo k vydaniu cenných papierov Klientovi), potom táto žiadosť o zmenu Jednorazového pokynu nemá na vykonaný pôvodný Jednorazový pokyn vplyv a zmena Jednorazového pokynu
podľa tohto formulára sa bude týkať iba tej časti pôvodného Jednorazového pokynu, ktorá doposiaľ nebola vykonaná; táto doposiaľ neuskutočnená časť pôvodného Jednorazového pokynu bude novým Jednorazovým
pokynom zrušená a nahradená, pričom hrubá čiastka k investovaniu uvedená v novom Jednorazovom pokyne bude znížená o tú časť hrubej čiastky na investovanie podľa pôvodného Jednorazového pokynu, ktorá už bola
zainvestovaná (došlo vo vzťahu k nej k vydaniu cenných papierov Klientovi). Ak hrubá čiastka k investovaniu uvedená v novom Jednorazovom pokyne je rovná alebo je nižšia, než tá časť hrubej čiastky na investovanie podľa
pôvodného Jednorazového pokynu, ktorá už bola zainvestovaná (došlo vo vzťahu k nej na vydanie cenných papierov Klientovi), potom sa k žiadosti o zmenu Jednorazového pokynu podľa tohto formulára neprihliada.
Miesto:

Dátum:

Podpis Klienta / zástupcu Klienta:

Poznámka:

E - FINANČNÝ AGENT
Finančný agent:

Zástupca:

Evidenčné číslo:

Telefón:
E-mail:

Vyhlasujem, že som podľa preukazu totožnosti uvedeného vyššie overil totožnosť Klienta, resp. jeho zástupcu, ktorý predo mnou
podpísal tento formulár. Potvrdzujem, že som Klienta (jeho zástupcu) pred podpisom Pokynu k úpisu upozornil na riziká spojené
s investíciami do Investičných nástrojov a ponúkol mu Oznámenie kľúčových informácií k Investičným nástrojom, o ktorých úpis
ide. V prípade, že dochádza k zmene Investičného sprostredkovateľa, resp. jeho zástupcu vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky kladené právnymi predpismi a zmluvou na Investičného sprostredkovateľa a so zmenou súhlasím.

Dátum:

Podpis:

F - INŠTRUKCIE K VYPLNENIU FORMULÁRA
INŠTRUKCIE K POKYNOM NA NÁKUP
1) Hrubá čiastka k investovaniu uvedená v sekcii B a C je vyjadrená ako hodnota v príslušnej mene.
2) Pokiaľ nie je uvedené inak, bude pri nákupe Investičných nástrojov aplikovaný vstupný poplatok podľa platného sadzobníka.
VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE
1) Do poznámky je možné uvádzať doplňujúce informácie k Pokynu, ktoré nie sú zrejmé z iných častí tohto formulára.
2) Pojmy uvedené v tomto formulári s veľkými začiatočnými písmenami majú význam určený Zmluvou alebo príslušnými Obchodnými podmienkami.
3) Finančný agent alebo poverený zamestnanec Spoločnosti je v súvislosti s prijatím Pokynu na úpis povinný vykonať identifikáciu osoby zadávajúcej Pokyn v súlade so zákonom č. 253/2008 Sb.
4) Finančný agent je povinný Klienta poučiť o podstatných skutočnostiach súvisiacich s prijatím Pokynu na úpis. V prípade, že Pokyn na úpis nie je pre Klienta vhodný vzhľadom k informáciám, ktoré od neho Finančný
agent získal, Finančný agent na to Klienta preukázateľným spôsobom upozorní.
INŠTRUKCIE K ZASIELANIU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV
1) Bankové spojenie pre zasielanie peňažných prostriedkov: Jednorázové investície v EUR: CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800). Povinné údaje: Variabilný symbol = číslo zmluvy.
2) Platnosť pôvodného Jednorazového pokynu k úpisu je 90 dní od dátumu jeho vydania. Ak nebudú v tejto lehote pripísané na účet peňažné prostriedky s použitím stanoveného variabilného symbolu, platnosť
pokynu k úpisu zaniká a peňažné prostriedky pripísané na účet po uplynutí lehoty nie je možné na základe tohto písomného pokynu investovať.
3) V prípade, že platnosť pokynu márne uplynie bez toho, aby klient zaslal peňažné prostriedky, a pokyn tak zanikne, budú finančné prostriedky zaslané klientom následne zainvestované ako jednorazový pokyn platbou, a to podľa štandardnej sadzby poplatkov uvedených v sadzobníku.

