Žádost

Zrušení pravidelného odkupu
a výměny podílových listů
(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“)
Žádám o zrušení pravidelného odkupu/výměny podílových listů vydaných na základě Rámcové smlouvy o podmínkách
vydávání a odkupování podílových listů (dále jen „Smlouva“).
Číslo smlouvy

Podílník
FYZICKÁ OSOBA
(je nutné doložit výpis z veřejného
rejstříku – při fyzické osobě –
podnikatel)

PRÁVNICKÁ OSOBA
(je nutné doložit výpis z obchodního rejstříku
ne starší než 3 měsíce)

Příjmení /
Název
Jméno

DĚDIC
(je nutné doložit pravomocné usnesení soudu
o dědictví nebo osvědčení o dědictví)
Titul
Rodné číslo/IČ

Adresa trvalého bydliště /sídla společnosti/místa podnikání
Město/
Obec
Ulice

PSČ

Číslo popisné/
orientační

Telefonní číslo

Stát

V případě, že za Podílníka jedná jeho zástupce nebo více zástupců (např. člen/členové statutárního orgánu, zákonný nebo zplnomocněný zástupce, zástupce
určený soudem a pod.), identifikační údaje zástupce/zástupců v rozsahu údajů požadovaných od Podílníka se uvedou v samostatné příloze této Žádosti.
Příloha Žádosti musí obsahovat číslo Rámcové smlouvy, musí být podepsaná všemi uvedenými zástupci a zároveň k ní musí být přiložena kopie dokladu
prokazující tuto skutečnost (např. rodní list, rozhodnutí soudu, výpis z obchodního rejstříku apod.)

Žádám o zrušení pravidelného odkupu/výměny podílových listů
AXA CZK KONTO

AXA CEE DLUHOPISOVÝ

AXA CEE AKCIOVÝ

AXA REALITNÍ FOND

AXA SELECTION EMERGING EQUITY

AXA SELECTION GLOBAL EQUITY

AXA SELECTION OPPORTUNITIES

AXA SMALL CAP PORTFOLIO

Počet podílů

nebo Podíly odpovídající částce

.

.

,

CZK

Účet, na který byly poukazovány finanční prostředky za odkoupené / vyměněné podílové listy
Číslo účtu
Variabilní symbol

Specifický symbol

Interval pravidelného odkupu/výměny
Datum prvního
odkupu

.

měsíčně

.2 0

čtvrtletně
Datum posledního
odkupu

pololetně

.

ročně

.2 0

Podpisy a závěrečné ustanovení
Zadaný pravidelný odkup/výměna bude zrušený ke dni doručení této Žádosti do Společnosti. Pokud připadne datum realizace rušeného pravidelného odkupu/
výměny na den přijetí žádosti nebo na den určený podílníkem jako Datum posledního odkupu, Společnost odkup/výměnu zrealizuje a pravidelný odkup/
výměnu zruší od následujícího dne.

500309-Z1

12/2018

Podpisem této Žádosti podílník projevuje svou svobodnou a vážnou vůli zrušit pravidelný odkup / výměnu podílových listů způsobem uvedeným v této Žádosti.
Žádost se řídí Smlouvou, Obchodními podmínkami, Statutem příslušného fondu, Sazebníkem poplatků Společnosti a souvisejícími právními předpisy. Podílník
prohlašuje, že se seznámil se zněním Statutu Fondu a Obchodními podmínkami. Podílník prohlašuje, že údaje uvedené v Žádosti jsou úplné, a že odpovídá
za jejich správnost. V případě, že není uvedeno číslo Smlouvy, je Žádost neplatná.
Datum podpisu
(den, měsíc, rok)

.

.

Telefonní číslo
podílníka

Podpis podílníka

*S02*
*S02*

