OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE
OZNÁMENÍ DALŠÍ DAŇOVÉ
REZIDENCE
Číslo smlouvy:  

CZ-016-20191001
Platný od 1. 10. 2019

číslo smlouvy, pokud je přiděleno
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

Společnost

1. Klient
Rodné číslo
Muž

Žena

Titul před jménem

Jméno

Příjmení (případně pseudonym)

Titul za jménem

Oznámení další daňové rezidence (pokud je klient daňovým rezidentem ve více zemích, uveďte zde všechny daňové rezidence a přidělené DIČ (TIN)).
Další daňová rezidence

DIČ v zemi daňové rezidence

2. Oprávněný zástupce č. 1
Muž  

Žena  

Titul před jménem

Rodné číslo

Jméno

Datum narození

Trvalé bydliště – ulice

Příjmení (případně pseudonym)

Státní příslušnost

Titul za jménem

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-mail1)

Telefon

Americká osoba2)
Ano

Identifikační doklad
OP

Číslo dokladu

Vydal

Platný od

Ne
Platný do

Pas

Daňové údaje – státy daňové rezidence:
CZ*
Jiné

* 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.

(uveďte stát)

Uveďte DIČ

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

3. Oprávněný zástupce č. 2
Muž  

Žena  

Titul před jménem

Rodné číslo

Jméno

Datum narození

Trvalé bydliště – ulice

Příjmení (případně pseudonym)

Státní příslušnost

Titul za jménem

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-mail1)

Telefon

Americká osoba2)
Ano

Identifikační doklad
OP

Číslo dokladu

Vydal

Platný od

Ne
Platný do

Pas

Daňové údaje – státy daňové rezidence:
CZ*
Jiné

* 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.

(uveďte stát)

Uveďte DIČ

Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno zde uvedené DIČ (TIN).
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4. Prohlášení oprávněného zástupce
Oprávněný zástupce prohlašuje, že je oprávněn učinit předmětný úkon jménem a/nebo za klienta s tím, že pro tento úkon disponuje veškerými potřebnými souhlasy nebo schváleními,
přičemž není třeba dalšího souhlasu nebo schválení. Dále Oprávněný zástupce čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek
a Informací pro zákazníky, a že podíly vlastněné podle Smlouvy a Podmínek nepřevede na žádnou osobu, která je nebo bude takovým Zakázaným investorem. Oprávněný zástupce
prohlašuje, že je daňovým rezidentem v České republice nebo že řádně doložil Společnosti jiné/ další místo, kde je daňovým rezidentem.
Oprávněný zástupce souhlasí se zpracováním, shromažďováním a předáváním všech výše uvedených údajů pro evidenční a daňové účely.

Místo:  

Datum:  

Podpis Klienta / oprávněného zástupce3)  

5. Prohlášení a identifikace finančního poradce
Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem shodu podoby s vyobrazením v identifikačním dokladu, údaje, podpisy a přiložené dokumenty ověřil/a v přítomnosti Klienta
nebo oprávněného zástupce.
Jméno

Příjmení

Osobní číslo

Společnost

E-mail

1)
2)
3)

Kód společnosti

Datum

Telefon

Podpis poradce

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.
Podpis musí být ověřen úředně, to neplatí v případě osobního podání a ověření v sídle Společnosti nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností.
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