Žádost
Oznámení změn k Rámcové smlouvě

AXA investiční společnost a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, AXA linka +420 292 292 292, Fax +420 531 021 237, www.axa.cz
IČ 645 79 018, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 7462 (dále jen „Společnost“)
Žádám o provedení následujících změn údajů uvedených v Rámcové smlouvě o podmínkách nákupu a odkoupení podílových listů
a k Rámcové smlouvě o podmínkách nákupu a výměny podílových listů číslo

Požadovaná změna údajů o podílníkovi
Právnická osoba (je nutné doložit výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce)
1. Příjmení /

Fyzická osoba

Podnikající fyzická osoba

3. Titul

4. Pohlaví

Muž

Žena

Název
5. Rodné číslo/IČ

2. Jméno
6. Místo

7. Státní občanství

narození
8. Doklad totožnosti

(např. CZ, SK...)
PAS

OP

9. Číslo dokladu

10. Doklad

totožnosti

vydán kdy

11. Doklad

12. Datum platnosti

vydán kým

dokladu

.
.

.
.

Pokud za podílníka jedná zástupce, nebo více zástupců (např. člen/členové statutárního orgánu, zákonný nebo zmocněný zástupce, zástupce určený soudem apod.), je nezbytné uvést identifikační údaje zástupce/zástupců
v rozsahu požadovaném od podílníka ve zvláštní příloze. Tato příloha musí obsahovat číslo rámcové smlouvy a být podepsána uvedenými zástupci, ev. podílníkem.

Požadovaná změna adresy trvalého bydliště / sídla společnosti
13. Obec

14. PSČ

15. Ulice
16. Stát

17. Telefon

(např. CZ, SK...)

18. Číslo popisné/

orientační

19. E-mail

Na tento e-mail bude společnost zasílat formou zabezpečené zprávy všechny informace (zejména pak výpisy ze smlouvy). Sdělení o odeslání takové zabezpečené zprávy a kód určený k jejímu otevření zašle Společnost
sms zprávou na výše uvedené číslo telefonu.
Požaduji zaslání informací i poštou na výše uvedenou adresu

Požadovaná změna kontaktní adresy
20. Kontaktní osoba

21. Jméno

- Příjmení
22. Obec

23. PSČ

24. Ulice
25. Stát

26. Číslo popisné/

(např. CZ, SK...)

orientační

Totožnost Podílníka byla ověřena v souladu s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti vyplývajícími ze zákona č. 253/2008 Sb. podle dokladu totožnosti.

Změna bankovního účtu
27. Investice budou

zasílány z účtu

Závěrečná ustanovení
Podílník prohlašuje, že uvedené údaje v Oznámení změn jsou úplné a že odpovídá za jejich správnost. V případě, že není uvedeno číslo Rámcové smlouvy, je Oznámení změn neplatné.
Změny Rámcové smlouvy jsou účinné od následujícího dne po doručení Oznámení změn do sídla společnosti.

28. Datum podpisu

(den, měsíc, rok)

.

.2 0
Podpis podílníka

2.L.00.15

11/2011

(nebo jeho zákonného, resp. smluvního zástupce, u právnické osoby podpis statutárního nebo pověřeného zástupce)

*TP*

*TP*
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Dodatek
k Rámcové smlouvě
(dále jen „Dodatek“)

Níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek k Rámcové smlouvě o podmínkách nákupu
a odkupování podílových listů/Rámcové smlouvě o podmínkách pravidelného nákupu a výměny
podílových listů k programu pravidelného investování (dále jen „Smlouva“)

číslo

AXA investiční společnost, a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, AXA Linka +420 292 292 292, Fax +420 531 021 237, www.axa.cz
IČ 645 79 018, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 7462 (dále jen „Společnost“)
a

Podílník (bez úplného vyplnění je Dodatek neplatný)
Právnická osoba
(je nutné doložit výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce
a v příloze doložit identifikaci statutárních zástupců)

4. Pohlaví

Fyzická osoba

Podnikající fyzická osoba

Muž

(je nutné doložit výpis z živnostenského rejstříku
ne starší než 3 měsíce)

Žena

1. Příjmení/

3. Titul

Název
5. Rodné číslo/IČ

2. Jméno

7. Číslo popisné/

6. Ulice

orientační
9. PSČ

8. Obec
11. Doklad

10. Stát

totožnosti

(např. CZ, SK...)

OP

Pas

Pokud se doklad liší od dokladu na
smlouvě, je nezbytné doložit jeho kopii

Číslo
dokladu
12. Mobil �

(vyplnění e-mailu je nezbytnou součástí dodatku) �
13. E-mail
Na tento e-mail bude společnost zasílat formou zabezpečené zprávy všechny informace (zejména pak výpisy ze smlouvy).
Sdělení o odeslání takové zabezpečené zprávy a kód určený k jejímu otevření zašle Společnost sms zprávou na výše uvedené číslo telefonu.

Požaduji zaslání i poštou na výše uvedenou adresu �

Podílník podpisem tohoto dodatku Smlouvy zmocňuje Společnost, aby za Podílníka opakovaně prováděla v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (CDCP) všechny úkony nutné k realizaci Smlouvy.
Podílník uděluje souhlas k využívání svého rodného čísla v souvislosti s transakcemi a vlastnictvím podílových listů Fondu ve smyslu § 13a písm. g) a § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel, a souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v rozsahu uvedeném v Obchodních podmínkách
pro vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů.
Podílník výslovně souhlasí s tím, aby mu Společnost poskytovala informace, seznamovala jej se zněním Statutů a bezplatně mu poskytovala sdělení klíčových informací Fondů prostřednictvím své
internetové stránky a osobního účtu Podílníka na společné adrese www.axa.cz. Podílník prohlašuje, že má pravidelný přístup na Internet, na důkaz čehož výše uvedl svou e-mailovou adresu, a podpisem
tohoto dodatku Smlouvy také vyslovuje svůj souhlas s tím, že veškeré informace, zejména roční výpisy, mu Společnost může zasílat na tento e-mail formou zabezpečené zprávy, pokud informace o odeslání
takové zabezpečené zprávy a kód určený k jejímu otevření zašle Společnost sms zprávou na číslo mobilního telefonu uvedeného výše, a současně souhlasí s tím, že informace, akceptační dopisy a roční
výpisy mu již nemusí být zasílány v listinné podobě.
Podílník čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou podle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb. a v opačném případě je povinen k návrhu této smlouvy doplnit Čestné prohlášení politicky
exponované osoby. Podílník čestně prohlašuje, že je daňovým nebo pobytovým rezidentem v České republice, a není občanem USA ani jinou americkou osobou. V případě, že neplatí předchozí věta, je
Podílník povinen k tomuto dodatku smlouvy doplnit Čestné prohlášení a souhlas s předáváním údajů daňového / pobytového nerezidenta či občana USA nebo jiné americké osoby.
Podílník prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku Smlouvy jsou správné a úplné a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně písemně oznámí Společnosti. Společnost
neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů.
Tento dodatek mění a doplňuje Smlouvu. Dodatek se dnem jeho doručení Společnosti stává nedílnou součástí Smlouvy. Podílník potvrzuje, že se seznámil s právy a povinnostmi plynoucími mu
a Společnosti z tohoto dodatku Smlouvy a na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojuje Podílník k tomuto dodatku svůj podpis.

AXA investiční společnost a.s., v Praze dne 1.února 2012

Hani Himmat
předseda představenstva

Ľubor Vrlák
člen představenstva

Podílník
V
Datum podpisu
(den, měsíc, rok)

.

.2 0
Podpis podílníka
(nebo jeho zákonného, resp. smluvního zástupce,
u právnické osoby podpis statutárního nebo pověřeného zástupce)

Vyplňuje-li podílník s poradcem
Číslo poradce

2.L.00.15a

06/2012

Telefonický kontakt
na poradce
Podpis poradce
poradce svým podpisem potvrzuje, že výše uvedené údaje souhlasí
s dokladem totožnosti Podílníka

*S04*

*S04* �

