Plná moc

PLATNÝ OD 1. 11. 2017

KLIENTA FYZICKÉ OSOBY K NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI
PRODUKTY AMUNDI („PLNÁ MOC“)
určená pro Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483 (dále jen „společnost“), která poskytuje pro fyzické a právnické osoby hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění – přijímání a předávání pokynů týkajících se produktů Amundi. Produkty Amundi se rozumí produkty dceřiných společností společnosti
Pioneer Global Asset Management S.p.A., jako jediného akcionáře společnosti.

Zmocnitel (Klient) (všechny údaje jsou povinné)
Titul, jméno, příjmení

Rodné číslo / IČ
Žena

Datum narození

Muž

Místo narození (město a stát)
Státní občanství ČR

jiné

Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát)

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) ulice, PSČ, místo, stát

Telefon

E-mail 1)

Občanský průkaz, podle kterého byla provedena identifikace Klienta:
Vystaven kým

Číslo

Vystaven dne

Platnost do

Daňový rezident (stát, kde má Klient (poplatník) neomezenou daňovou povinnost) jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území z tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
ČR

jiný, uveďte jaký

Oznámení DIČ(TIN)
Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ / IČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.
	Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):
DIČ (TIN) v zemi daňové rezidence:

DIČ je daňové identifikační číslo, nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové
účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (nebo-li TAX IDENTIFICATION
NUMBER (TIN))

	

Oznámení další daňové rezidence V případě, že je Klient daňovým rezidentem ve více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce / Oznámení další daňové rezidence“. Pokud má klient více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinnen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.

tímto zplnomocňuje
Zmocněnec (pouze Fyzická osoba starší 18-ti let) (všechny údaje jsou povinné)
Titul, jméno, příjmení

Rodné číslo / IČ
Žena

Datum narození

Muž

Místo narození (město a stát)
Státní občanství ČR

jiné

Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát)

Občanský průkaz, podle kterého byla provedena identifikace Klienta:
Vystaven kým

Číslo

Vystaven dne

Platnost do

Daňový rezident (stát, kde má Klient (poplatník) neomezenou daňovou povinnost) jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území z tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
ČR

jiný, uveďte jaký

Oznámení DIČ(TIN)
Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ / IČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.
	Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):
DIČ (TIN) v zemi daňové rezidence:
	

DIČ je daňové identifikační číslo, nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové
účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (nebo-li TAX IDENTIFICATION
NUMBER (TIN))

Oznámení další daňové rezidence V případě, že je Klient daňovým rezidentem ve více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce / Oznámení další daňové rezidence“. Pokud má klient více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinnen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.

Formulář pokračuje na další straně
26_CZ_2017_11_01_Plna_moc

k nakládání s produkty Amundi v majetku Zmocnitele podle následujících smluv:
Všechny Produkty Zmocnitele
Pioneer Invest

číslo smlouvy:

Rentier 3S

číslo smlouvy:

Rentier Invest

číslo smlouvy:

Platforma

číslo smlouvy:

jiné

číslo smlouvy:

(dále jen „Vybrané produkty Amundi“)
Zmocněnec je oprávněn nakládat s Vybranými produkty Amundi v neomezeném rozsahu, včetně vyžádání si informace o investicích Zmocnitele do těchto produktů, podání Žádosti
o zpětný odkup z jakéhokoli z Vybraných produktů Amundi a zrušení smlouvy o Vybraném produktu Amundi.
Zmocněnec není oprávněn měnit identifikační a kontaktní údaje klienta.
Zmocněnec je oprávněn jednat na základě této plné moci samostatně a nezávisle.
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.
Tato plná moc zanikne, pokud ji Zmocnitel odvolá nebo Zmocněnec vypoví, dále smrtí některého z nich nebo ztrátou způsobilosti právně jednat na straně Zmocněnce. Zrušení plné moci
je pro společnost závazné ode dne doručení písemného oznámení o těchto právních skutečnostech, přičemž pro stanovení dne doručení je rozhodující razítko společnosti, nebylo-li se
společností písemně dohodnuto jinak. Společnost neodpovídá za vzniklé škody, jestliže o těchto právních skutečnostech nebyla řádně informována.
V

dne

Podpis zmocnitele/ Klienta

Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, přiložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v občanském průkazu ověřil/a v přítomnosti klienta.
Místo pro úřední ověření podpisu Zmocnitele (bez úředně ověřeného podpisu nebude PLNÁ MOC akceptovatelná)

1)

Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6.5. Podmínek

