SMLOUVA O KOUPI PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDU AMUNDI
CR AKCIOVÝ - STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA - TŘÍDA H

Amundi Czech, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10,
PSČ 186 00, IČ: 601 96 769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
(dále jen „Obhospodařovatel“ nebo „Amundi Czech Republic“);
a
fyzická osoba
Jméno:

......................................................
jméno a příjmení klienta

Adresa:
......................................................

...........................................................

.............................

ulice

město

PSČ

......................................................

..........................................................

rodné číslo / IČO klienta

číslo portfoliového účtu klienta

(dále jen „Klient“)
(dále společně označeni jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“),

Číslo smlouvy: ............................................................

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
společnost skupiny Amundi
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1.

Předmětem Smlouvy o koupi podílových listů Třída H fondu Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa je úprava základních podmínek koupě podílových listů fondu
podílových listů Třída H fondu Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa (dále jen
„Fond“) (dále jen „Smlouva“). Další podmínky koupě podílových listů Fondu, podmínky
zpětného odkupu podílových listů Fondu a dalšího nakládání s podílovými listy Fondu
jsou upraveny ve statutu Fondu, v platném znění a ceníku fondu Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční
společnost - třída H, v platném znění (dále jen „Ceník“). Práva a povinnosti Smluvních
stran se řídí touto Smlouvou, statutem Fondu, Ceníkem a obecně závaznými právními
předpisy. Smluvní strany se dále dohodly, že Společnost má právo na úplatu za služby
poskytnuté podle této Smlouvy ve výši uvedené v Ceníku, a výslovně prohlašují, že
Klient rovněž hradí v Ceníku stanovené poplatky a úplaty.

2.

Veškeré výše uvedené dokumenty jsou vždy k dispozici v sídle Společnosti a na
internetových stránkách Společnosti www.amundi.cz.

3.

Klient na základě této Smlouvy kupuje za podmínek uvedených ve statutu Fondu a
Ceníku podílové listy Fondu vydávané v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o
investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZISIF“).

4.

Smluvní strany se dohodly, že pokud v budoucnu Klient poukáže peněžní částku na
bankovní účet Fondu uvedený v Ceníku, pod variabilním symbolem, kterým je Číslo
smlouvy, má se za to, že si Klient přeje, aby mu za podmínek uvedených v této
Smlouvě a ve statutu Fondu byly vydány podílové listy Fondu a aby se tak Klient stal
prvním nabyvatelem těchto podílových listů.

5.

Klient prohlašuje, že se seznámil s touto Smlouvou, statutem Fondu a Ceníkem, dále
prohlašuje, že těmto dokumentům beze zbytku porozuměl a souhlasí s jejich zněním
bez výhrad. Klient dále prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil a že se
před každou investicí uskutečněnou na základě této Smlouvy seznámí prostřednictvím
internetových stránek Amundi Czech Republic www.amundi.cz s klíčovými informacemi
pro investory Fondu.

6.

Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou podle § 4 odst. 5
zákona č. 253/2008 Sb. Dále Klient čestně prohlašuje, že není Americkou osobou ve
smyslu statutu Fondu a je daňovým nebo pobytovým rezidentem v České republice
nebo řádně doložil Amundi Czech Republic jiný daňový domicil.

7.

Klient čestně prohlašuje, že je, případně bude, majitelem peněžních prostředků, za
které budou vydávány podílové listy Fondu, a že bude konečným vlastníkem podílových
listů, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy. Klient dále čestně prohlašuje, že
peněžní prostředky, za které budou vydávány podílové listy Fondu, nepocházejí z
trestné činnosti a byly nabyty v souladu s právními předpisy. Klient dále prohlašuje, že
je, případně bude oprávněn nakládat s peněžními prostředky, za které budou vydávány
podílové listy Fondu, a podílovými listy, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy, je
oprávněn činit veškeré úkony v souladu se Smlouvou a statutem Fondu s tím, že pro
takové nakládání a úkony disponuje veškerými potřebnými souhlasy nebo schváleními,
přičemž není třeba dalšího souhlasu nebo schválení.

8.

Klient dále prohlašuje, že osoby jednající v souvislosti se Smlouvou a statutem Fondu
jménem a/nebo za Klienta jsou oprávněny takto jednat. Amundi Czech Republic má
právo požádat Klienta o informace o druhu a účelu plateb, které Klient uskuteční dle
Smlouvy. Klient prohlašuje, že informace podle předchozí věty poskytne Amundi Czech
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Republic bez zbytečného odkladu.

9.

Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné a
úplné a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně písemně
oznámí Amundi Czech Republic. Amundi Czech Republic neodpovídá za případné škody
vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů.

10. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely informování Klienta dle statutu
Fondu a příslušných právních předpisů Amundi Czech Republic použije nejaktuálnější
Klientem oznámený e-mail uvedený na formuláři Amundi Czech Republic. Klient svým
podpisem projevuje výslovný souhlas se zde uvedenými prohlášeními a výslovně
potvrzuje, že se seznámil se svými právy a povinnostmi plynoucími ze Smlouvy a ze
statutu Fondu a že Smlouvu sjednává za zde uvedených podmínek na základě své
vážné a svobodné vůle.

V Praze dne .............................................

V Praze dne .............................................

Za Klienta:

Za Obhospodařovatele:

.............................................

....................................... .......
Plessix
Franck du Plessix

vlastnoruční podpis

předseda představenst
představenstva

..............................................
Pavel Hoﬀman
Hoﬀman
místopředseda předsta
představenstva

Prohlášení Zprostředkovatele
Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem shodu podoby s vyobrazením v
identi- fikačním dokladu, údaje, podpisy a přiložené dokumenty ověřil/a v přítomnosti
Klienta
Indentiﬁkace zprostředkovatele:
Fincentrum, a.s.
Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 24260444
Vázaný zástupce:

.................................................................

........................................................

jméno poradce

e-mail poradce
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.................................................................
vlastnoruční podpis vázaného zástupce
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AML DOTAZNÍK – FYZICKÁ OSOBA
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (ACRIS), jakožto člen finanční skupiny
Amundi, si je vědoma a plně respektuje stále se zpřísňující legislativu a regulaci z oblasti
prevence proti legalizaci trestné činnosti a financování terorismu definovanou Českou
republikou, Evropskou unií, Radou bezpečnosti OSN a regulátorem USA - United States
Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).
S ohledem na shora uvedené ACRIS usiluje o detailní identifikaci svých klientů a vyšší
porozumění aktivitám svých klientů, a to se zvláštním důrazem na jejich vztahy k zemím,
které jsou na seznamech sankcionovaných zemí. Z toho důvodu byl na úrovni skupiny
Amundi vytvořen níže uvedený dotazník, jehož cílem je identifikovat míru regulatorního
rizika, kterému je skupina Amundi s ohledem na aktivity svých klientů, vystavena.
ACRIS si je vědoma, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou vysoce citlivé, a tímto své
klienty ujišťuje o tom, že tyto údaje budou sloužit výlučně ke shora uvedenému účelu, bude s
nimi zacházeno zcela v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů,
zejména nebudou předávány neoprávněným subjektům a nebudou použity k obchodním ani
marketingovým účelům, ani k žádné formě „profilování“ klientů.
V případě zájmu Vám jej můžeme poslat emailem v elektronické podobě k vyplnění a
zpětnému odeslání na náš email. Kontaktujte prosím jana.stetinova@amundi.com

Obecné informace
...............

...................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

titul

pohlaví:

jméno
muž

žena

příjmení

......................................................

......................................................

číslo dokladu totožnosti

datum narození

......................................................

......................................................

státní občanství

stát narození

Adresa - sídlo:
.........................................................................
ulice

.........................................................................

.....................................

.........................................................................

.....................................

.........................................................................

.....................................

město

PSČ

Poštovní adresa (liší-li se):
.........................................................................
ulice

město

PSČ

Adresa – daňová rezidence (liší-li se):
.........................................................................
ulice

město

PSČ
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Další informace o klientovi
Podnikatelské činnosti:

ANO

NE

Předmět podnikání: .................................................

Závislá činnost:

ANO

NE

Profese: .........................................................................

Odhad ročních příjmů (uvést měnu):

...........................................................................................................................

Hodnota dalšího majetku po odečtení
závazků k datu podpisu (uvést měnu):

..................................................................................................................

Jednáte na vlastní účet?

ANO

NE

V případě odpovědi NE, na čí účet jednáte?:

...........................................................................................

Informace o zástupci
Kdo je zákonným zástupcem nebo zástupcem na základě plné moci?
Uveďte prosím
• u fyzické osoby jméno, příjmení, titul, případná další používaná jména, pohlaví, číslo dokladu
totožnosti, státní příslušnost, adresu trvalého pobytu, daňovou rezidenci (liší-li se), poštovní
adresu (liší-li se), datum narození, místo narození, profese,
• u právnické osoby obchodní firmu, další případně používané názvy, BIC kód (je-li přidělen),
adresu sídla, daňovou rezidenci (liší-li se), poštovní adresu (liší-li se):

1.

............................................................................................................................. ........................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

2.

................................................................................................................................................... .................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
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Informace o aktivitě (vyplní pouze klient – podnikatel)
Ve které zemi se odehrává největší část podnikání?:
............................................................................................
Hlavní předmět podnikání - charita, finanční služby, průmysl zbrojní, těžební,
chemický, farma- ceutický, energetický, transport nebo obchodování se surovinami, jiné
(specifikujte):
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Probíhá nebo plánuje se podnikání v některých z následujících zemí nebo teritoriích?: KLDR,
Krym, Kuba, Irán, Súdán, Sýrie, Afghánistán, Balkánské země, Bělorusko, Myanmar (Barma),
Burundi, Egypt, Eritrea, Rusko, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Irák, Libanon, Libye, Středoafrická
republika, Demokratická republika Kongo, Somálsko, Jižní Súdán, Tunisko, Ukrajina, Venezuela,
Jemen, Zimbabwe
ANO

NE

Pokud ano, uveďte míru aktivity v příslušných zemích či teritoriích:
země

aktivita v procentech (%)

země

aktivita v procentech (%)

KLDR

Guinea-Bissau

Krym

Guinea-Conakry

Kuba

Irák

Irán

Libanon

Súdán

Libye

Sýrie

Středoafrická republika

Afghánistán

Demokratická republika Kongo

Balkánské země

Somálsko

Bělorusko

Jižní Súdán

Myanmar (Barma)

Tunisko

Burundi

Ukrajina

Egypt

Venezuela

Eritrea

Jemen

Rusko

Zimbabwe
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Operuje dle vaší znalosti některý z dodavatelů v některých z uvedených zemí nebo teritorií?:
ANO

NE

Jaká jsou dle vaší znalosti hlavní odvětví, v nichž podnikají vaši klienti/partneři, kteří pro společnost
generují více než 10 % ročního obratu - charita, finanční služby, průmysl zbrojní, těžební, chemický,
farmaceutický, energetický, transport nebo obchodování se surovinami, jiné (specifikujte):
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Další informace dle zákona
Je účelem investice akumulace finančních prostředků?

ANO

NE

Pokud ne, uveďte účel investice:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Je zdrojem vložené investice zisk z podnikání?

ANO

NE

Pokud ne, uveďte zdroj vložené investice : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Definice
Politicky exponovaná osoba
a.

fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo
regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního
orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen
řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce
nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož
rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady
centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, jeli jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem,
velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci
vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní
organizaci,

b.

fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě
svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba
uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném
blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného
právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že
byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a)
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INVESTIČNÍ DOTAZNÍK PRO PODÍLNÍKY
......................................................

......................................................

jméno a příjmení klienta

číslo nové smlouvy

Z uvedených odpovědí vyberte tu, která nejvíce odpovídá skutečnosti. V případě právnické
osoby se reflektují znalosti a zkušenosti fyzické osoby, která bude na účet klienta činit investiční
rozhodnutí.
Se kterými z uvedených produktů máte zkušenosti nebo je znáte?
(0) běžný/vkladový účet

(1) zajištěné fondy a fondy peněžního trhu

(2) dluhopisové a smíšené fondy

(3) akciové fondy a akcie

Jak dlouho již investujete?
(0) investuji poprvé

(1) investuji posledních 12 měsíců nebo dříve alespoň 1 rok

(2) investuji/investoval jsem 3 roky

(3) investuji/investoval jsem 5 let a déle

Kolikrát jste již investoval do investičních nástrojů (například podílových listů nebo akcií)?
(0) Nikdy

(1) Investoval jsem již jednou

(2) Investuji příležitostně

(3) Investuji pravidelně

Jaké máte vzdělání a jaké je Vaše momentální nebo dřívější povolání?
(0) Základní škola

(1) Střední škola nebo vyšší vzdělání

(2) Vzdělání ekonomické nebo povolání v oblasti ekonomie nebo financí
(3) Vzdělání nebo povolání týkající se obchodů s investičními nástroji

Vyhodnocení dotazníku:
Každá odpověď je bodově hodnocena podle svého čísla v závorce. Sečtením bodů zjistíte, který
investiční profil odpovídá Vašim odborným znalostem a zkušenostem. V případě více odpovědí
vždy započtěte pouze tu s nejvyšším počtem bodů.
Váš investiční profil ve vztahu k fondům (prosíme zaškrtnout dle počtu bodů):
0 až 3 bodů Investor I.
Investoři spadající do první kategorie by měli upřednostnit konzervativní typy investic, jejichž
hodnota kolísá v čase jen velice málo. Příkladem takového typu investice mohou být fondy
peněžního trhu nebo některé dluhopisové fondy. Přiměřeným produktem v delším investičním
horizontu mohou také být zajištěné fondy nebo pravidelné investování do smíšených fondů.
5 až 7 bodů Investor II.
Investoři spadající do druhé kategorie mají znalosti a zkušenosti, díky kterým jsou schopni pochopit
širší související rizika, která mohou přinášet zajímavější výnos. Přiměřeným typem investic pro
tohoto investora mohou být smíšené fondy s podílem akcií v portfoliu nepřevyšující 40 procent
majetku fondu. Základ investorova portfolia by měl mít i nadále konzervativní charakter, tedy
převážně dluhopisové fondy.
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8 až 12 bodů Investor III.
Investoři spadající do třetí kategorie jsou typicky zkušení, disponují potřebnými znalostmi pro
pochopení souvisejících rizik a jsou ochotni proto akceptovat a pochopit i vysokou míru rizika
v souvislosti s očekávaným výnosem investice. V jejich portfoliu převažují zpravidla smíšené
fondy s podílem akcií převyšující 40 procent hodnoty majetku fondu. Likviditu zajišťují investorům
pozice v konzervativních dluhopisových fondech.
Tato upozornění nepovažujte za posouzení vhodnosti Vaší konkrétní investice. Bez shora
uvedených informací nejsme schopni vyhodnotit, zda příslušná služba odpovídá Vašim znalostem
a zkušenostem. V případě, že se rozhodnete investovat do jiných, než ve Vašem profilu (nebo
profilu odpovídajícímu nižšímu počtu bodů) uvedených typů fondů, vězte, že taková investice
neodpovídá Vašim odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.
Datum: ....................................

......................................................

......................................................

jméno a příjmení

datum narození

Fincentrum, a.s.
Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 24260444

......................................................
jméno poradce
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CENÍK FONDU
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech
Republic, investiční společnost - třída H
Platnost od 1. 4. 2018

Minimální výše první
investice1)

1 000 000,- Kč

Výše jednorázové investice
(nákupní objednávky) (Kč)

Poplatek při
nákupu (přirážka)
pro distributora

0 - 2 499 999

3,0 %

2 500 000 - 4 999 999

2,5 %

5 000 000- 9 999 999

2,0 %

10 000 000 a více

1,0 %

Poplatek
při odkupu
Úplata za
(srážka)
obhospodařování2)

0%

1,2 %

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (Amundi CR nebo Společnost) vydává podílové
listy za aktuální hodnotu podílového listu, zvýšenou o poplatky při nákupu dle tohoto ceníku
(přirážka pro distributora a přirážka pro fond).

1)

Minimální výše první investice je 1 000 000 Kč, minimální výše každé následné investice 100 000 Kč.

Úplata za obhospodařování, která je účtována z průměrné hodnoty fondového kapitálu fondu,
není přímo hrazena klientem.

2)

Ceník může být na základě rozhodnutí Amundi CR v průběhu času změněn, avšak v ceníku
vyhlášené poplatky nepřekročí maxima uvedená ve statutu fondu. Aktuální ceník je vždy
k dispozici na webových stránkách Amundi CR v klientské sekci.
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