Plná moc
KLIENTA FYZICKEJ OSOBY NA DISPONOVANIE
S VYBRANÝMI PRODUKTMI SKUPINY AMUNDI
(„PLNÁ MOC“)

SK-009-20191001
Platné od 1. 10. 2019

Číslo zmluvy:
určená spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., so sídlom Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10,
PSČ: 186 00, Praha 8, IČ 25684558, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483,
(ďalej len „Spoločnosť“), ktorá poskytuje pre fyzické a právnické osoby hlavnú investičnú službu podľa § 4 odst. 2 písm. a) zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovom trhu, v platnom znení – prijímanie a predávanie pokynov týkajúcich sa produktov
spoločnosti skupiny Amundi. Produktmi spoločnosti skupiny Amundi sa chápu produkty dcérskych spoločností spoločnosti Amundi
Luxembourg S.A., spoločnosť skupiny Amundi, ako jediného akcionára spoločnosti.
Spoločnosť

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., so sídlom Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10,
PSČ: 186 00, Praha 8, IČO: 25684558, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,
oddiel B, vložka 5483
Kontaktná adresa: Amundi Asset Management; Mýtna 48; 811 07 Bratislava; Slovenská republika
Telefón 0800 300 111; Email: infosk@amundi.com

1. Zmocniteľ (Klient – všetky údaje sú povinné)
Muž  

Žena  

Titul pred menom Meno

Priezvisko (prípadne pseudonym) /
Názov spoločnosti1)

Spoločnosť  
Rodné číslo / IČO

Dátum narodenia

Štátna príslušnosť Miesto narodenia (štát)

Titul za menom

Miesto narodenia (mesto)

Trvalý pobyt / sídlo spoločnosti – ulica

Číslo domu

Číslo orientačné PSČ

Mesto

Štát

Korešpondenčná adresa – ulica

Číslo domu

Číslo orientačné PSČ

Mesto

Štát

(vyplňte, pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu/
sídla spoločnosti)

E-mail2)

Telefón
(nepovinné)

Identifikačný doklad Číslo dokladu
OP
Pas

Vydal

Americká osoba3)
Áno
Nie
Platný od

Platný do

DIČ
Daňové údaje – štáty daňovej rezidencie:
SR*
* Klient, občan a daňový rezident v SR, čestne prehlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu (právnickej osoby)
nebolo pridelené iné DIČ.

Iné

(uveďte štát)

Uveďte DIČ:

Klient čestne prehlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené toto DIČ (TIN)

UID:
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2. Zmocnenec (iba Fyzická osoba staršia ako 18 rokov) (všetky údaje sú povinné)
Muž  

Žena

Titul pred menom Meno

Priezvisko (prípadne pseudonym) /
Názov spoločnosti1)

Spoločnosť
Rodné číslo / IČO

Dátum narodenia

Štátna príslušnosť Miesto narodenia (štát)

Titul za menom

Miesto narodenia (mesto)

Trvalý pobyt / sídlo spoločnosti – ulica

Číslo domu

Číslo orientačné PSČ

Mesto

Štát

Korešpondenčná adresa – ulica

Číslo domu

Číslo orientačné PSČ

Mesto

Štát

(vyplňte, pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu/
sídla spoločnosti)

Identifikačný doklad Číslo dokladu
OP
Pas

Vydal

Daňové údaje – štáty daňovej rezidencie:
SR*
* Klient, občan a daňový rezident v SR, čestne prehlasuje, že vyššie uvedené RČ

Platný od

Platný do

Americká osoba3)
Áno
Nie

DIČ
(právnickej osoby)

je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.

Iné

(uveďte štát)

Uveďte DIČ:

Klient čestne prehlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené toto DIČ (TIN)

na disponovanie s produktmi skupiny Amundi v majetku Zmocniteľa podľa nasledujúcich zmlúv:
Všetky Produkty Zmocniteľa
AMUNDI INVEST

číslo zmluvy:

Rytmus

číslo zmluvy:

iné

číslo zmluvy:

(ďalej len „Vybrané produkty skupiny Amundi“)

UID:
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3. Zmluvné uznesenie
Zmocnenec je oprávnený disponovať s Vybranými produktmi skupiny Amundi v neobmedzenom rozsahu, vrátane vyžiadania
si informácií o investíciách Zmocniteľa k týmto produktom, podanie Žiadosti o spätný odkup a zrušenie z akéhokoľvek
z Vybraných produktov skupiny Amundi.
Zmocnenec nie je oprávnený meniť identifikačné a kontaktné údaje klienta.
Zmocnenec je oprávnený konať na základe tejto plnej moci samostatne a nezávisle.
Táto plná moc sa udeľuje na dobu neurčitú.
Táto plná moc zanikne, pokiaľ ju Zmocniteľ odvolá alebo Zmocnenec vypovedá, ďalej smrťou niektorého z nich alebo stratou
spôsobilosti na právne úkony na strane Zmocnenca. Zrušenie plnej moci je pre spoločnosť záväzné odo dňa doručenia písomného
oznámenia o týchto právnych skutočnostiach, pričom pre stanovenie dňa doručenia je rozhodujúca pečiatka spoločnosti, ak nebolo
so spoločnosťou písomne dohodnuté inak. Spoločnosť nezodpovedá za vzniknuté škody, ak o týchto právnych skutočnostiach
nebola riadne informovaná.

Miesto:

Dátum:  

Podpis Zmocniteľa/Klienta  

Miesto pre úradné overenie podpisu zmocniteľa (bez úradného overeného podpisu nebude PLNÁ MOC akceptovaná).

Kontaktná adresa
Amundi Asset Management
Mýtna 48
811 07 Bratislava
Slovenská republika
Bezplatná linka pre klientov 0800 300 111
Email: infosk@amundi.com

1)
2)
3)

V prípade, že je Klientom právnická osoba, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Formulár pre právnické osoby“.
Poskytnutie e-mailovej adresy je podmienkou poskytovania informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup podľa článku 6.5 Podmienok.
V prípade fyzických osôb je to akákoľvek osoba, ktorá má občianstvo Spojených štátov amerických (ďalej len „USA“), trvalý pobyt v USA,
rezidenčnú/korešpondenčnú adresu v USA, alebo ktorá dala splnomocnenie osobe s adresou v USA, narodila sa v USA, je daňovým rezidentom
USA. V prípade právnických osôb sa informujte na administratíve Amundi v SR.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s, zapísaná 31.7.1998 v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, IČ 25684558, so sídlom
Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, tel. .: +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: infocr@amundi.com, internet: www.amundi.cz.
Manažérska spoločnosť fondov Amundi Funds, Amundi Funds, Amundi Fund Solutions a Amundi S.F., je spoločnosť Amundi Luxembourg S.A., so sídlom 5, Allée Scheffer, L - 2520
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
Všetky spoločnosti sú spoločnosti skupiny Amundi.
Kontakt pre SR: Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, bezplatná linka 0800 300 111, www.amundi.sk

UID:
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