PODPISOVÝ VZOR KLIENTA – FYZICKÉ OSOBY
Podpisem na podpisovém vzoru Klient a Zmocněná osoba vyjadřují souhlas s Podmínkami pro vystavení a užívání podpisového vzoru Klienta –
fyzické osoby u AKRO investiční společnosti, a.s. (dále jen „Podmínky“). Práva a povinnosti Klienta a Zmocněné osoby z vystavení a užívání
podpisového vzoru vyplývají z Podmínek. Konkrétní podmínky pro užívání podpisového vzoru mohou být vedle podmínek stanoveny také
v Obchodních podmínkách pro vydávání a odkupování podílových listů u AKRO investiční společnosti, a.s., statutech příslušných podílových fondů
obhospodařovaných AKRO investiční společností, a.s. a dalších dokumentech AKRO investiční společnosti, a.s. vztahujících se k investicím do
podílových listů.

Klient - fyzická osoba

Podpisový vzor
Jméno a příjmení:

Občanský průkaz:

Rodné číslo:

Vystaven dne

Trvalý pobyt

Vystaven kým

Vzor podpisu

Ulice:
PSČ

Obec:

Platnost do

Č.p.
:
Stát:

Tel:
E-mail:

Osoby zmocněné Klientem k zastupování Klienta při jednání s AKRO investiční společností, a.s.
Zmocněná osoba
Podpisový vzor
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:

Občanský průkaz:
Vystaven dne

Trvalý pobyt
Ulice:
Obec:

Č.p.:
PSC

Platnost do
Vystaven kým

Vzor podpisu
Stát

Tel:
E-mail:

Podpis Klienta

Zmocněná osoba
Podpisový vzor
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:

Občanský průkaz:
Vystaven dne

Trvalý pobyt
Ulice:
Obec:

Č.p.
PSČ

Vzor podpisu
Stát

Tel:
E-mail:

Podpis Klienta
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Platnost do
Vystaven kým

PODMÍNKY PRO VYSTAVENÍ A UŽÍVÁNÍ PODPISOVÉHO VZORU KLIENTA – FYZICKÉ OSOBY u AKRO investiční společnosti, a.s.
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pojmy
„Společností“ se rozumí AKRO investiční společnost, a.s., se sídlem Slunná 25, Praha 6, IČO: 49 24 16 99. Společnost je investiční společností, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů.
„Klientem“ se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která uzavírá Smlouvu o koupi podílových listů.
„Zmocněnou osobou“ se rozumí fyzická osoba, které podílník na formuláři podpisového vzoru udělil plnou moc k neomezenému zastupování při úkonech souvisejících s investováním do
podílových listů podílových fondů obhospodařovaných Společností a při nakládání s podílovými listy v jeho vlastnictví.
„Smlouvou“ se rozumí Smlouva o koupi podílových listů uzavřená mezi Společností a Klientem.
„Podílovým fondem“ se rozumí soubor majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů podílového fondu, a to v poměru podle vlastněných podílových listů.
„Podílovým fondem obhospodařovaným Společností“ se rozumí otevřený podílový fond, který je oprávněna na základě pravomocného rozhodnutí ČNB obhospodařovat AKRO investiční
společnost, a.s.
„Podílovým listem“ se rozumí cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze zákona nebo statutu.
„Podílníkem“ se rozumí osoba, která je vlastníkem podílových listů podílového fondu.
„ Obchodním místem“ se rozumí místo, na kterém je Klient oprávněn uzavírat Smlouvu o koupi podílových listů a činit další úkony ve vztahu ke Společnosti, a které je uvedeno
v seznamu obchodních míst vydávaném Společností.
Základní ustanovení
Práva a povinnosti Klienta a Zmocněné osoby při vystavení a užívání podpisového vzoru se řídí těmito Podmínkami pro vystavení a užívání podpisového vzoru a Obchodními podmínkami pro vydávání a odkupování podílových listů u AKRO investiční společnosti, a.s.
PODPISOVÝ VZOR
Podpisový vzor Klienta - fyzické osoby
Společnost umožňuje Klientům - fyzickým osobám užívat podpisový vzor Klienta - fyzické osoby při jednání se Společností.
Podpisový vzor Klienta obsahuje jméno a příjmení Klienta, rodné číslo Klienta, místo trvalého bydliště Klienta, identifikaci dokladu totožnosti Klienta a vzor podpisu Klienta.
Při zavedení podpisového vzoru je Klient – fyzická osoba povinen podpisový vzor používat při všech právních úkonech vůči Společnosti. Společnost při přijetí žádosti o zpětné odkoupení
podílových listů, jiného pokynu ze strany Klienta či při přijetí jiného písemného úkonu ověřuje, zda podpis Klienta na žádosti, pokynu nebo jiném úkonu v písemné formě odpovídá platnému podpisovému vzoru Klienta založenému u Společnosti. Společnost je oprávněna odmítnout provedení žádosti o zpětné odkoupení podílových listů či pokynu Klienta nebo odmítnout jinou jeho žádost či návrh, pokud podpis Klienta neodpovídá platnému podpisovému vzoru Klienta založenému u Společnosti.
Společnost neodpovídá za škody způsobené napodobením podpisu a za škody z nesprávně vyplněných, popř. padělaných či pozměněných dokladů.
Zmocnění třetích osob
Na formuláři podpisového vzoru je Klient – fyzická osoba oprávněn zmocnit jinou fyzickou osobu, aby jej zastupovala při všech úkonech souvisejících s investováním do podílových listů
podílových fondů obhospodařovaných Společností a při nakládání s podílovými listy podílových fondů obhospodařovaných Společností v jeho vlastnictví.
Podpisový vzor Zmocněné osoby obsahuje jméno a příjmení Zmocněné osoby, rodné číslo Zmocněné osoby, místo trvalého bydliště Zmocněné osoby, identifikaci dokladu totožnosti
Zmocněné osoby a vzor podpisu Zmocněné osoby.
Takto zmocněná osoba je oprávněna samostatně nakládat s podílovými listy Klienta v neomezeném rozsahu, včetně podání Žádosti o zpětné odkoupení podílových listů a vyžádání si
informací o investicích Klienta do podílových listů, pokud není Společností stanoveno jinak.
Zmocněná osoba není oprávněna jakkoli měnit Podpisový vzor Klienta – fyzické osoby.
Zmocněná osoba je povinna při všech právních úkonech činěných vůči Společnosti v zastoupení Klienta používat podpisový vzor. Společnost při přijetí žádosti o zpětné odkoupení podílových listů, jiného pokynu ze strany Zmocněné osoby či při přijetí jiného písemného úkonu ověřuje, zda podpis Zmocněné osoby na žádosti, pokynu nebo jiném úkonu v písemné formě
odpovídá platnému podpisovému vzoru Zmocněné osoby založenému u Společnosti. Společnost je oprávněna odmítnout provedení žádosti o zpětné odkoupení podílových listů či pokynu
Zmocněné osoby nebo odmítnout jinou jeho žádost či návrh, pokud podpis Zmocněné osoby neodpovídá platnému podpisovému vzoru Zmocněné osoby založenému u Společnosti.
Zmocněná osoba se nemůže dát zastoupit při zastupování Klienta další osobou.
Společnost neodpovídá za škody způsobené napodobením podpisu a za škody z nesprávně vyplněných, popř. padělaných či pozměněných dokladů.
Ověřený podpis
Užívání podpisového vzoru nemá vliv na povinnost Klienta stanovenou v zákoně, statutu příslušného podílového fondu obhospodařovaného Společností nebo v Obchodních podmínkách
pro vydávání a odkupování podílových listů u AKRO investiční společnosti, a.s. učinit právní úkon před orgánem pověřeným legalizací a Společnosti doručit žádost o zpětné odkoupení
podílových listů či pokyn Klienta nebo jinou jeho žádost či návrh s úředně ověřeným podpisem.
Činí-li právní úkon, pro který Společnost vyžaduje úředně ověřený podpis Klienta, v zastoupení Klienta Zmocněná osoba, postačuje, je-li právní úkon před orgánem pověřeným legalizací
učiněn pouze Zmocněnou osobou a je-li Společnosti žádost o zpětné odkoupení podílových listů či pokyn Klienta nebo jiná jeho žádost či návrh doručen s úředně ověřeným podpisem
Zmocněné osoby, který odpovídá platnému podpisovému vzoru založenému ve Společnosti.
VYSTAVENÍ, ZMĚNA A ODVOLÁNÍ PODPISOVÉHO VZORU
Klient – fyzická osoba ve formuláři podpisového vzoru vlastnoručně uvede podpis, který bude používat při uskutečňování právních úkonů vůči Společnosti (tj. zejména na žádosti o zpětné odkoupení podílových listů). Při vystavení podpisového vzoru v sídle Společnosti nebo na jiném obchodním místě oprávněný pracovník Společnosti ověří identifikační údaje Klienta
uvedené v podpisovém vzoru. Klient – fyzická osoba prokazuje Společnosti svou totožnost platným dokladem totožnosti.
Při zmocnění další osoby v podpisovém vzoru k zastupování Klienta Klient svým podpisem dle podpisového vzoru potvrdí zmocnění této osoby k zastupování. Svým podpisem Klient
také potvrzuje správnost identifikačních údajů Zmocněné osoby a ověřuje podpisový vzor Zmocněné osoby. Zmocněná osoba ve formuláři podpisového vzoru vlastnoručně uvede podpis,
který bude při zastupování Klienta používat při uskutečňování právních úkonů vůči Společnosti (tj. zejména na žádosti o zpětné odkoupení podílových listů). Při vystavení podpisového
vzoru v sídle Společnosti nebo na jiném obchodním místě oprávněný pracovník Společnosti ověří identifikační údaje Zmocněné osoby uvedené v podpisovém vzoru. Zmocněná osoba
prokazuje Společnosti svou totožnost platným dokladem totožnosti.
Podpisový vzor Klienta – fyzické osoby je pro Společnost závazný okamžikem vystavení podpisového vzoru.
Při změně podpisového vzoru je nový podpisový vzor pro Společnost závazný od okamžiku vystavení nového podpisového vzoru
Zmocnění Zmocněné osoby zaniká odvoláním zmocnění ze strany Klienta nebo výpovědí zmocnění ze strany Zmocněné osoby.
Odvolání Zmocnění Zmocněné osoby Klientem musí být Klientem provedeno osobně v sídle společnosti nebo na jiném obchodním místě. O odvolání zmocnění bude vyhotoven písemný
protokol, který Klient podepíše dle podpisového vzoru. Odvolání zmocnění Zmocněné osoby je vůči Společnosti účinné sepsáním písemného protokolu o odvolání zmocnění, přičemž
rozhodující význam má datum a čas uvedený v písemném protokolu.
Vypovězení zmocnění Zmocněnou osobou musí být provedeno písemně a Zmocněná osoba je povinna výpověď podepsat dle podpisového vzoru. Pro Společnost je vypovězení zmocnění
Zmocněnou osobou účinné doručením písemné výpovědi Společnosti. Pro stanovení okamžiku doručení je rozhodující záznam Společnosti o čase doručení.
Dispoziční právo zmocněných osob zaniká jeho písemným odvoláním klientem, písemnou výpovědí ze strany zmocněné osoby, smrtí nebo ztrátou způsobilosti k právním úkonům některého z nich. Společnost neodpovídá za vzniklé škody, jestliže nebyla řádně informována o odvolání zmocnění Zmocněné osoby nebo o výpovědi tohoto zmocnění.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Klient i Zmocněná osoba prohlašují, že jsou si vědomi svých práv týkajících se ochrany jejich osobních údajů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č.
101/2000 Sb., v platném znění. Klient i Zmocněná osoba jsou srozuměni a souhlasí s tím, že údaje o jejich osobě, resp. údaje o jiných fyzických osobách, které od nich Společnost získala,
příp. získá, v souvislosti s vystavením, změnou Podpisového vzoru a postupu dle tohoto Podpisového vzoru, uchová ve své evidenci po dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmů
Společnosti a účelné pro budoucí nabízení služeb Společnosti a jejích obchodních partnerů, resp. po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy, a že tyto údaje bude Společnost
využívat výlučně pro zajišťování svých obchodních potřeb, zejména pro účely spravování Smlouvy, nabízení dalších služeb (i po ukončení Smlouvy), přičemž uvedené služby mohou
jménem Společnosti zajišťovat rovněž třetí osoby.
4.1.2.
Pokud Klient – fyzická osoba či Zmocněná osoba, požádá písemně Společnost, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informací o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracovávání osobních údajů, o příjemcích osobních údajů.
4.1.3.
Klient a Zmocněná osoba jsou povinni oznámit Společnosti jakékoli změny identifikačních údajů, a to na své náklady. Změny vyžadující vyhotovení nového podpisového vzoru oznamuje
Zmocněná osoba společně s Klientem.
4.

4.1.1.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Závěrečná ustanovení
5.1.1.
Další podmínky pro užívání podpisového vzoru Klienta - fyzické osoby mohou být uvedeny v Obchodních podmínkách pro vydávání a odkupování podílových listů, ve statutech podílových fondů obhospodařovaných Společností nebo v dalších dokumentech Společnosti upravující investování do podílových listů podílových fondů obhospodařovaných Společností, s tím,
že mohou být jednostranně měněny.
Společnost je oprávněna jednostranně měnit tyto Podmínky pro vystavení a užívání podpisového vzoru.
5.
5.1.

Klient a Zmocněná osoba potvrzují, že jsou s těmito Podmínkami plně srozuměni a že se jimi budou řídit.
V …………………………… dne ………………

V …………………………… dne ………………

……………………………………………………
Klient

…………………………………………………….
Zmocněná osoba
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