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VII. Podpisy (dle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) POVINNÉ ÚDAJE

VIII. Podpis v případě samosjednání

VI. Údaje o investičním zprostředkovateli a Obchodním zástupci
Údaje o investičním zprostředkovateli Společnosti (dále jen „IZ“) – jméno, příjmení/název:

Údaje o Obchodním zástupci, který zkontroloval údaje v Žádosti a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora, který ji před ním podepsal:

Evidenční 
číslo:

Datum:

Telefon:E-mail:

jméno, příjmení/název:

POVINNÉ ÚDAJE

Související dokumenty: počet názvy dokumentů

4 0

ČP Distribuce a.s.

úředně/Obchodním zástupcem ověřený/é podpis/y 
za Investora

podpis
Obchodního zástupce

Je-li Investor zároveň Obchodním zástupcem (samosjednání), uveďte údaje o osobě, která zkontrolovala údaje v Žádosti 
a podle Dokladu totožnosti ověřila totožnost Investora (Obchodního zástupce), ktery ́ ji před ní podepsal.

Evidenční 
číslo:

Jméno, 
příjmení: Podpis:

4 0

Žádám o následující dispozice s mým Bankovním účtem Investora:

číslo účtu/kód banky

vedený v měně CZK

III. Bankovní účet Investora V případě vyplnění této sekce musí být Váš podpis na této Žádosti ověřený úředně!

/

IBAN: SWIFT kód:

zavedení změna

v měně EUR zavedení změna

IV. Služby

V. Závěrečná ustanovení
1) Žádost se řídí Smlouvou vč. všech případných dodatků, Podmínkami společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů Společnosti

(dále jen „Podmínky k investování“), příslušnými Produktovými podmínkami, Statutem nebo Prospektem příslušných Fondů a Ceníkem, které jsou zveřejněny na internetové adrese
www.cpinvestice.cz.

2) Pokud tato Žádost nestanoví jinak, pak pojmy uváděné v Žádosti s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, Podmínkách k investování nebo v příslušných Produktových
podmínkách.

3) Investor prohlašuje, že:
a. výslovně souhlasí s tím, že informace a zákonné informační povinnosti mu budou poskytovány elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu uvedeného v čl. I.A této Žádosti a/nebo

prostřednictvím Osobního mailboxu;
b. má pravidelný přístup na internet a výslovně souhlasí s poskytováním Klíčových informací pro Investory, Statutů, Prospektu a dalších dokumentů týkajících se Fondů prostřednictvím Internetové

adresy;
c. údaje vztahující se k osobě Investora uvedené v Žádosti jsou pravdivé, úplné a správné;
d. byl seznámen s upozorněním na riziko, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí a investice do cenných papírů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky

a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Investor si je vědom rizik vyplývajících z investování. Úplné informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou
uvedeny ve Statutech a/nebo Prospektu Fondů;

e. není na seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření v souladu se zvláštními právními předpisy, ani s těmito osobami není v obchodním nebo jiném kontaktu;
f. byl seznámen s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML;
g. se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů prostřednictvím dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na Internetové adrese pod záložkou „O nás“

(položka „Společnost“).
4) Tato Žádost je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.

Společnost bude Investorovi poskytovat následující služby (hodící se zaškrtněte):

Další Společností nabízené Služby a způsob jejich sjednání jsou uvedeny v Podmínkách k investování (např. Služba Moje Investice Online Plus).

ano ne1) telefonické podávání žádostí prostřednictvím klientské linky:

2) zasílání výpisů o stavu Majetkového účtu do Osobního mailboxu:            měsíčně               čtvrtletně

3) zasílání písemných výpisů o stavu Majetkového účtu:

4) zaslání informace o uložení zprávy do Osobního mailboxu SMS zprávou:

5) zasílání Notifikace o odkupu Cenných papírů formou:

ne

ano

SMS zprávou e-mailem

ne

II. Kontaktní telefon          V případě vyplnění této sekce musí být Váš podpis na této Žádosti ověřený úředně!

Telefon:

Žádám o zaevidování nebo změnu kontaktního telefonu pro zasílání Autorizačních SMS v rámci služby Moje Investice Online Plus.
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