Plná moc

Platný od 1. 11. 2018

KLIENTA FYZICKÉ OSOBY K NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI
PRODUKTY AMUNDI („PLNÁ MOC“)
CZ-26-20181101
Společnost

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., se sídlem Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8,
IČO: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, Telefon: 800 118 844, E-mail: infocr@amundi.com

1. Zmocnitel (Klient) (všechny údaje jsou povinné)
Muž

Žena

Titul před jménem

Jméno

Příjmení (případně pseudonym) / obchodní firma nebo název

Titul za jménem

Společnost
Rodné číslo / IČ

Datum narození

Trvalé bydliště – ulice / sídlo

Státní příslušnost

Místo narození – stát

Místo narození – město

Číslo popisné

Číslo orientační PSČ

Město

Stát

Korespondenční adresa – ulice (pokud je odlišná od trvalého bydliště) Číslo popisné

Číslo orientační PSČ

Město

Stát

E-mail 1)

Telefon (nepovinné)

Americká osoba2)
Ano

Identifikační doklad
OP

Číslo dokladu

Vydal

Platný od

Ne
Platný do

Pas

Daňové údaje – státy daňové rezidence (pouze pro fyzické osoby):
CZ*
* Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.
Jiné

  (uveďte stát):

DIČ (právnické osoby)

uveďte DIČ

Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno zde uvedené DIČ (TIN).

tímto zplnomocňuje

2. Zmocněnec (pouze Fyzická osoba starší 18-ti let) (všechny údaje jsou povinné)
Muž

Žena

Titul před jménem

Jméno

Příjmení (případně pseudonym) / obchodní firma nebo název

Titul za jménem

Společnost
Rodné číslo / IČ

Datum narození

Trvalé bydliště – ulice / sídlo
Identifikační doklad
OP

Číslo dokladu

Státní příslušnost
Číslo popisné

Číslo orientační PSČ
Vydal

Místo narození – stát

Místo narození – město

Město

Stát
Platný od

Platný do

Pas

Daňové údaje – státy daňové rezidence (pouze pro fyzické osoby):
CZ*
* Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.
Jiné

  (uveďte stát):

Americká osoba2)
Ano

Ne

uveďte DIČ

Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno zde uvedené DIČ (TIN).

k nakládání s produkty Amundi v majetku Zmocnitele podle následujících smluv:
Všechny Produkty Zmocnitele
Amundi Invest – číslo smlouvy:
Rentier 3S – číslo smlouvy:
Rentier Invest – číslo smlouvy:
Platforma – číslo smlouvy:
Jiné – číslo smlouvy:
(dále jen „Vybrané produkty Amundi“)
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3. Oprávnění zmocněnce
Zmocněnec je oprávněn nakládat s Vybranými produkty Amundi v neomezeném rozsahu, včetně vyžádání si informace o investicích Zmocnitele do těchto produktů, podání Žádosti
o zpětný odkup z jakéhokoli z Vybraných produktů Amundi a zrušení smlouvy o Vybraném produktu Amundi.
Zmocněnec není oprávněn měnit identifikační a kontaktní údaje klienta.
Zmocněnec je oprávněn jednat na základě této plné moci samostatně a nezávisle.
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.
Tato plná moc zanikne, pokud ji Zmocnitel odvolá nebo Zmocněnec vypoví, dále smrtí některého z nich nebo ztrátou způsobilosti právně jednat na straně Zmocněnce. Zrušení plné moci
je pro společnost závazné ode dne doručení písemného oznámení o těchto právních skutečnostech, přičemž pro stanovení dne doručení je rozhodující razítko společnosti, nebylo-li se
společností písemně dohodnuto jinak. Společnost neodpovídá za vzniklé škody, jestliže o těchto právních skutečnostech nebyla řádně informována.

Místo:

Datum:

Podpis zmocnitele / Klienta:

Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, přiložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v občanském průkazu ověřil/a v přítomnosti klienta.
Místo pro úřední ověření podpisu Zmocnitele (bez úředně ověřeného podpisu nebude PLNÁ MOC akceptovatelná)

1)
2)

Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6.5. Podmínek
Americká osoba znamená – jakákoli osoba, která má občanství Spojených států amerických (dále jen „USA“), trvalý pobyt v USA, adresu rezidenční/korespondenční/sídla v USA, nebo která dala
zmocnění osobě s adresou v USA, narodila se v USA, je daňovým rezidentem USA. V případě definice u právnických osob kontaktujte infolinku.
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