ŽÁDOST O ODKUP CENNÝCH PAPÍRŮ (dále jen CP)
(Ž-OCP-2001-CZ-EUR)
A - SMLUVNÍ STRANY
ČÍSLO SMLOUVY:

Před vyplněním formuláře prosím věnujte pozornost instrukcím v sekci G.

KLIENT:

Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Muž

Žena

Rodné číslo / IČO:

Telefon:

PO

E-mail:

Trvalé bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ):

ZÁSTUPCE
KLIENTA:

Země:

Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Rodné číslo / IČO:

Telefon:
E-mail:

Trvalé bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ):

Země:

PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY:
Klient

Zástupce Klienta

OP

Číslo:

Platný do:

Vydal:

Pas

SPOLEČNOST: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonařky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 041 58 911. Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20668

B - SPECIFIKACE ODKUPOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ - JEDNORÁZOVÝ ODKUP
Číslo:

Název investičního nástroje:

Kód investičního nástroje (ISIN):

Podílový list fondu INVESTIKA realitní fond,
otevřený podílový fond, třída: EUR

CZ0008475902

Zaškrtněte pouze jednu z možností a v případě potřeby uveďte množství
Požadovaná hodnota odkupovaných CP v EUR:

nebo

Požadovaný počet odkupovaných CP:

nebo

Všechny

C - SPECIFIKACE ODKUPOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ - PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ ODKUP
Číslo:

Název investičního nástroje:

Kód investičního nástroje (ISIN):

Podílový list fondu INVESTIKA realitní fond,
otevřený podílový fond, třída: EUR

CZ0008475902

vede se odkup pouze do výše skutečného počtu cenných papírů. V případě, že zde nebude uveden poslední pracovní den v měsíci
(obchodní den), Klient bere na vědomí, že se za datum posledního odkupu automaticky považuje nejbližší budoucí obchodní den.

Zaškrtněte pouze jednu z možností a v případě potřeby uveďte množství
Požadovaná hodnota odkupovaných
CP v EUR:

nebo

* Pokud celkový počet cenných papírů k odkupu bude vyšší než skutečný počet cenných papírů na majetkovém účtu Klienta, pro-

Požadovaný počet odkupovaných CP:

a

Uveďte hodnotu nebo počet
Počet dílčích odkupů: *

nebo

Hodnota dílčích odkupů v EUR:

D - ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU PRO VÝPLATU
Bankovní účet uvedený v Rámcové smlouvě

Bankovní účet jiný než uvedený vRámcové smlouvě * *

Číslo účtu:
Pro bankovní účet v zahraničí:

Kód banky:

Měna účtu:

IBAN:

* * V případě výběru této možnosti věnujte prosím pozornost bodu 3 v sekci G
a vyplňte následující údaje.
Název banky:
SWIFT:

E - PROHLÁŠENÍ KLIENTA
Klient prohlašuje, že údaje v této žádosti jsou pravdivé a úplné, že je vlastníkem výše uvedených cenných papírů a je oprávněn požádat o jejich odkup, že výše uvedené cenné papíry nejsou zatíženy žádnými právy třetích osob. Klient
prohrašuje, že bere na vědomí, že tato žádost je odvolatelná pouze s písemným souhlasem Společnosti, a že byl seznámen se všemi skutečnostmi týkájícími se odkupu cenných papírů.
Místo:

Datum:

Podpis Klienta / zástupce Klienta:

Poznámka:

F - INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Investiční zprostředkovatel:

Zástupce:

Evidenční číslo:

Telefon:

E-mail:
Prohlašuji, že jsem podle průkazu totožnosti uvedeného výše ověřil totožnost a současně shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti v přítomnosti Klienta, resp. jeho zástupce, který přede mnou podepsal tento formulář.

Datum:

Podpis:

G - INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE
OBECNÉ INSTRUKCE
1) Pojmy uvedené v tomto formuláři s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný Rámcovou smlouvou nebo příslušnými Obchodními podmínkami.
2) Jako variabilní symbol bude u platby uvedeno číslo Smlouvy.
3) V případě, že v Žádosti o odkup cenných papírů bude uveden jiný bankovní účet, než Bankovní účet Klienta uvedený ve Smlouvě, musí být taková žádost opatřena úředně ověřeným podpisem Klienta.
4) V případě, že Žádost o odkup nepodepisuje Investiční zprostředkovatel, je Klient povinen tuto Žádost odkup cenných papírů podepsat před orgánem pověřeným legalizací. K Žádosti o odkup cenných papírů, která nebude opatřena úředně ověřeným podpisem Klienta nebo jeho zástupce, anebo řádě vyplněna, Společnost nebude brát zřetel.

