Žádost

Změna parametrů smlouvy – OK LIFE CYCLE
(dále jen „Žádost“)

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, E-mail: info@axa.cz, www.axa.cz
IČ: 64 57 90 18, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 7462 (dále jen „Společnost“)

Žádám o následující změnu parametrů k Rámcové smlouvě o podmínkách pravidelného
vydávání a výměny podílových listů – OK LIFE CYCLE (dále jen „Smlouva“)

Číslo
smlouvy

74

Podílník (bez vyplnění je Žádost neplatná)
Právnická osoba

Fyzická osoba

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

(v případě FO - podnikatele je nutné doložit výpis z úředního rejstříku/evidence)

Příjmení/
Název

Titul

Jméno

Rodné číslo/
IČO

Doklad totožnosti

OP

Pas

Číslo dokladu
totožnosti

Státní občanství
(např. CZ, SK...)

V případě, že za podílníka jedná jeho zástupce nebo víc 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.

Změna pravidelné měsíční investice
Žádám o navýšení pravidelné měsíční investice
z
na
k

.
.
.

.2 0

(Vyplňte výši původní měsíční investice)
CZK
(Vyplňte výši nové měsíční investice)
CZK
(Vyplňte datum změny)

Výpočet poplatku z rozdílu původní a nové cílové částky
Doplňte údaje z kalkulačky produktu OK LIFE CYCLE - záložka Navýšení
1. Rozdíl cílových částek pro účely
výpočtu poplatku
2. Fáze programu ke dni navýšení
3. Poplatek klienta v %
4. Částka poplatku klienta
Poplatek bude splacený postupně % z měsíčních plateb.

.
,
.

Nová cílová suma

.

CZK

.

.

CZK

%
CZK

Akceptace změn
Společnost akceptuje Žádost o změnu parametrů smlouvy OK LIFE CYCLE jen v případě, že Podílník uhradil dohodnutý poplatek mezi ním a Společností. Bez vyplnění čísla Smlouvy
je žádost neplatná.
Technické pole:

Telefonní číslo
Podílníka
Datum podpisu
(den, měsíc, rok)

.

.2 0

Podpis podílníka

Číslo
Zprostředkovatele
Telefonní číslo
Zprostředkovatele

512516-Z

03/2014

Podpis finančního zprostředkovatele

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)

*S03*

*S03*

