ŽÁDOST O VÝMĚNU

PLATNÝ OD 16. 2. 2018

1. Klient (všechny údaje jsou povinné)
Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název1)

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 2)

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))

	
	Pokud má klient více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinnen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.

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.

Oprávněný zástupce V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce/Oznámení další daňové
rezidence“ nebo „Formulář pro právnické osoby“.
2. Podpisem této Žádosti o výměnu klient žádá o výměnu produktů skupiny Amundi. Výměna produktů skupiny Amundi bude uskutečněna v souladu se statuty a prospekty příslušných
produktů skupiny Amundi, případně dalšími podmínkami stanovenými společnostmi skupiny Amundi a dalšími příslušnými osobami a smluvními ujednáními mezi společnostmi skupiny
Amundi a dalšími příslušnými osobami.

3. Výměna mezi fondy Amundi CR

Číslo smlouvy (pokud je přiděleno)

Název fondu

Z:

Vyplňte nebo zaškrtněte pouze jednu možnost
Počet podílových listů (ks)
Částka3) (měna)

Vše**

Vyplňte nebo zaškrtněte pouze jednu možnost
Počet podílových listů (ks)
Částka3) (měna)

Vše**

Vyplňte nebo zaškrtněte pouze jednu možnost
Počet podílových listů (ks)
Částka3) (měna)

Vše**

Název fondu

Do:

4. Výměna mezi podfondy Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F.
Z:

Číslo
podfondu*

Název podfondu

Číslo

Název podfondu

Číslo
podfondu*

Název podfondu

Číslo

Název podfondu

Do: podfondu*

Z:

Do: podfondu*
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Z:

Číslo
podfondu*

Název podfondu

Číslo

Název podfondu

Do: podfondu*
*

Vyplňte nebo zaškrtněte pouze jednu možnost
Počet podílových listů (ks)
Částka3) (měna)

Vše**

Přehled podfondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. a čísla jejich měnových tříd naleznete v příslušném Ceníku uveřejněném na internetových stránkách Společnosti www.

pioneerinvestments.cz / www.amundi.cz. Neuvádí se u fondů Amundi CR.
** V
 še (v případě, že chcete požádat o výměnu všech podílových listů výše uvedeného fondu/podfondu).

Při výměně podílových listů z podfondu EUR třídy je částka výměny v EUR, při výměně podílových listů z podfondu USD třídy je částka výměny v USD, při výměně podílových listů z podfondu
CZK třídy je částka výměny v CZK.
Upozorňujeme, že při výměně není rozlišováno mezi podílovými listy vydanými v rámci jednorázových investic a podílovými listy vydanými v rámci programu pravidelného investování
Rytmus a tudíž, pokud Vámi požadovaná výše výměny bude převyšovat hodnotu podílových listů vydaných v rámci jednorázových investic, budou vyměněny i podílové listy vydané v rámci
programu pravidelného investování Rytmus. V případě Lucemburských fondů skupiny Amundi je výměna možná mezi podfondy jednoho Fondu i mezi podfondy různých Fondů, vždy však
v rámci kategorie A podílových listů, alespoň ve výši stanovené minimální investice a výlučně v rámci jedné měny. V případě fondů Amundi CR je výměna možná pouze mezi vybranými
fondy vždy uvedenými ve statutu fondu, ze kterého se má výměna uskutečnit (Fond 1).
Pokud výměna podle podmínek stanovených Prospekty a Manažerskými pravidly lucemburských fondů skupiny Amundi nebo statuty fondu Amundi CR není možná, odkoupí Společnost
podílové listy Fondu 1 a za získané peněžní prostředky nakoupí Klientovi podílové listy cílového Fondu. Pokud ani tento postup není možný, neprovede Společnost výměnu ani odkup
a nákup podílových listů a bude o této skutečnosti Klienta informovat. Nakládání s podílovými listy může být zpoplatněno podle platného Ceníku.

5. Prohlášení klienta
Klient bere na vědomí, že tato Žádost o výměnu je zásadně neodvolatelná.
Klient bere na vědomí, že je plně odpovědný za splnění svých daňových povinností v souvislosti s vlastnictvím nebo odkoupením produktů skupiny Amundi.
Klient prohlašuje, že se seznámil s příslušnými Podmínkami, Informacemi pro zákazníky a Ceníkem ke Smlouvě, dále prohlašuje, že těmto dokumentům porozuměl a souhlasí s jejich
zněním bez výhrad. Klient dále prohlašuje, že se před každou investicí uskutečněnou na základě této Smlouvy seznámí se sdělením klíčových informací ke všem Fondům, které má
dle Smlouvy nabýt, prostřednictvím internetových stránek Společnosti www.pioneerinvestments.cz. Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným
investorem podle Podmínek a Informací pro zákazníky, a že podíly vlastněné podle Smlouvy a Podmínek nepřevede na žádnou osobu, která je nebo bude takovým Zakázaným investorem.
Klient prohlašuje, že je daňovým rezidentem v České republice nebo že řádně doložil Společnosti jiné/ další místo, kde je daňovým rezidentem. Klient čestně prohlašuje, že je, případně
bude, majitelem peněžních prostředků, za které budou vydávány podíly na základě Smlouvy, a že bude konečným majitelem podílů, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy. Společnost
má právo požádat Klienta o informace o druhu a účelu plateb, které Klient uskuteční dle Smlouvy. Klient prohlašuje, že informace podle předchozí věty poskytne Společnosti bez
zbytečného odkladu. Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné a úplné a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně
písemně oznámí Společnosti, a že Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely
informování Klienta dle příslušných právních předpisů Společnost použije nejaktuálnější Klientem oznámený e-mail uvedený na formuláři Společnosti. Klient souhlasí se zpracováním,
shromažďováním a předáváním všech výše uvedených údajů pro evidenční a daňové účely způsobem a v rozsahu uvedeném v příslušných Podmínkách. Klient zmocňuje Společnost
ke všem úkonům nutným pro přijímání a předávání pokynů týkajících se produktů skupiny Amundi podle Smlouvy a příslušných Podmínek.
Klient svým podpisem projevuje výslovný souhlas se zde uvedenými prohlášeními, včetně těch uvedených v čl. 6. a čl. 8. Všeobecných obchodních podmínek Společnosti pro poskytování
investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování a se způsoby změny těchto Podmínek uvedenými v čl. 13. těchto Podmínek, a výslovně potvrzuje,
že se seznámil se svými právy a povinnostmi plynoucími ze Smlouvy a že Smlouvu sjednává za zde uvedených podmínek na základě své vážné a svobodné vůle.

V

dne

Podpis klienta4)

Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem shodu podoby s vyobrazením v identifikačním dokladu, údaje, podpisy a přiložené dokumenty ověřil/a v přítomnosti Klienta
nebo oprávněného zástupce.
Osobní číslo / Číslo pobočky

Příjmení a jméno příjemce formuláře
Společnost

Kód společnosti

E-mail

1)
2)
3)

4)

Datum

Podpis příjemce

Telefon

Razítko

V případě, že je klientem právnická osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Formulář pro právnické osoby“.
Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6.5. Podmínek.
U fondů Amundi CR, u kterých se v souladu se statutem uplatňuje srážka při odkupu podílových listů, se částkou rozumí hodnota podílových listů příslušného fondu před odečtením srážky při
odkupu podílových listů.
V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje za klienta formulář na
tomto místě. Podpis musí být ověřen úředně, to neplatí v případě osobního podání a ověření v sídle Společnosti, nebo na obchodních místech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,
nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností.
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