Žádost

Změna parametrů smlouvy
program pravidelného investování – Tempo
(dále jen „Žádost“)
AXA investiční společnost a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 225 021 200, E-mail: info@axa.cz,
www.axa.cz, IČ: 64 57 90 18, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462 (dále jen „Společnost“)
Číslo
smlouvy

Žádám o následující změnu parametrů Rámcové smlouvy o podmínkách pravidelného
vydávání a výměny podílových listů programu pravidelného investování (dále jen „Smlouva“)
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I. Podílník (bez vyplnění je žádost neplatná)
Fyzická osoba

Právnická osoba (je nutné doložit výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce)

Podnikající fyzická osoba

Příjmení/
Název

Titul

Jméno

Rodné číslo/IČ

Ulice

Číslo popisné/
orientační

Obec

PSČ

V případě, že za podílníka jedná jeho zástupce nebo více zástupců (např. člen/členové statutárního orgánu, zákonný nebo zplnomocněný zástupce, zástupce určený soudem apod.),
identifikační údaje zástupce/zástupců v rozsahu údajů požadovaných od podílníka včetně adresy trvalého bydliště budou uvedené v samostatné příloze této žádosti. Tato příloha musí
obsahovat číslo Smlouvy a musí být podepsána zástupcem, příp. podílníkem, a zároveň k ní musí být přiložena kopie dokladu prokazující tuto skutečnost např. rodný list, rozhodnutí
soudu, výpis z obchodního rejstříku, plná moc apod.). Žádost je zároveň změnovým formulářem pro osobní údaje podílníka a jeho zástupců.

II. Změna investičního profilu (nelze současně se změnou cílové sumy)*
Žádám o změnu investičního profilu z
na

Defenzivní

Progresivní

Akciový (dříve Agresivní)

Růstový

Defenzivní

Progresivní

Akciový (dříve Agresivní)

Růstový

Změna investičního profilu nemá vliv na předchozí investice a na již uhrazené vstupní poplatky. V případě změny z Defenzivního profilu, nebo v případě změny z Progresivního na Akciový
nebo Růstový profil souhlasím, že uhradím poplatek dle platného sazebníku. Ostatní změny Investičního profilu poplatku nepodléhají. Celkový rozdílový poplatek vyjádřený v Kč vypočte
AXA investiční společnost a.s. z rozdílu mezi cílovou sumou a dosud investovanou sumou ke dni akceptace Žádosti a oznámí Podílníkovi v akceptačním dopisu. Tento poplatek bude
splacen postupně procentem z měsíčních plateb.
Výjimku tvoří případ, kdy byl při uzavření smlouvy zvolen způsob úhrady poplatku průběžně, tento způsob úhrady pak bude zachován i po změně investičního profilu. Na investice přijaté
po akceptaci této žádosti bude uplatňován průběžný poplatek zvoleného investičního profilu dle platného sazebníku.
Upozorňujeme, že změna investičního profilu může zvýšit riziko vašich investic a nemusí být pro vás vhodná. Společnost neprovádí posouzení, zda změna investičního profilu na základě
této Žádosti odpovídá Vašim odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic potřebným pro pochopení souvisejících rizik a nepřebírá a nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv
rizika a ztráty související s realizací Vámi předaného pokynu, a to ani v budoucnu.

III. Změna cílové sumy (nelze současně se změnou investičního profilu)*
Žádám o navýšení
cílové sumy o
Nová cílová suma je

Poplatek budu hradit

.
.

.
.

Jednorázově

Kč

Kč

Postupně

Jednorázová úhrada poplatku je zvýhodněna slevou 10 % ze sazeb postupně placeného poplatku.
V případě, že nebude jednorázový poplatek uhrazen do dvou měsíců od účinnosti změny, souhlasím s tím, že bude způsob uhrazení poplatku změněn na postupný a sazba poplatku bude
adekvátně navýšena.
Poplatek za navýšení

,

Částka poplatku klienta

.

%

Kč

Navýšení prosím realizujte až po akceptaci této žádosti!

IV. Akceptace změn
Bez vyplnění čísla smlouvy je žádost neplatná. Společnost akceptuje žádost o změnu Investičního profilu a cílové sumy Programu pouze tehdy, pokud již Podílník uhradil všechny mezi
ním a Společností dříve dohodnuté poplatky. Vždy je možné realizovat pouze jednu změnu, v případě vyplnění více změn současně je žádost neplatná.
*Výjimkou je taková změna investičního profilu, která nepodléhá poplatku. Taková změna bude akceptována spolu s navýšením cílové sumy.
Technické pole:

Datum podpisu
(den, měsíc, rok)

.

.

Podpis podílníka

500008-Z_Tempo

03/2019

Číslo poradce
Telefonický kontakt
na poradce

Podpis poradce

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)

*S03*

*S03*

