
OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE

Číslo smlouvy:

1

4

Klient
Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r. č. přiděleno) / IČ

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 státním příslušníkem USA ani jinou americkou osobou ve smyslu práva USA a že podílové listy ani jejich část nehodlá převést na žádnou osobu, která je státním pří-
slušníkem USA. 

V

dne

Podpis oprávněného zástupce1)

Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, přiložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v dokladu totožnosti ověřil/a v přítomnosti oprávněného 
zástupce.

Společnost Kód společnosti Podpis příjemce formuláře

Příjmení a jméno příjemce formuláře Osobní číslo Telefon / e-mail

1) Podpis musí být úředně ověřen. To neplatí v případě osobního podání a ověření v sídle společnosti Partners investiční společnost, a.s., nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených touto společností nebo v případě, kdy má tato společnost 
k dispozici příslušný Podpisový vzor.

Partners Financial Services, a.s.

2 Oprávněný zástupce č. 1 (vyplnění všech údajů je povinné)
Titul, jméno, příjmení Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r. č. přiděleno)

Žena                Muž

Místo narození (město) Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát)

Státní občanství                         ČR                    jiné:

OP                    pas

Doklad totožnosti (např. občanský průkaz), podle kterého byla provedena identifikace oprávněného zástupce:

Číslo Vystaven kým Vystaven dne Platnost do

3 Oprávněný zástupce č. 2 (vyplnění všech údajů je povinné)
Titul, jméno, příjmení Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r. č. přiděleno)

Žena               Muž

Místo narození (město) Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát)

Státní občanství                        ČR                     jiné:

OP                    pas

Doklad totožnosti (např. občanský průkaz), podle kterého byla provedena identifikace oprávněného zástupce:

Číslo Vystaven kým Vystaven dne Platnost do

Oprávněný zástupce č. 1
V

dne

Podpis oprávněného zástupce1)

Oprávněný zástupce č. 2

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) - ulice, PSČ, místo, stát

Daňový rezident (stát, kde má oprávněný zástupce / poplatník neomezenou daňovou povinnost)*                                               ČR                     jiný:

* Stát, kde má poplatník daňovou povinnost jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Oznámení DIČ (TIN)

Oprávněný zástupce, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.

Oprávněný zástupce čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN): 
DIČ (TIN) v zemi daňové rezidence:

DIČ je daňové identifikační číslo nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (neboli Taxpayer Identification number – TIN).
Pokud má oprávněný zástupce více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři. 

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) - ulice, PSČ, místo, stát

Daňový rezident (stát, kde má oprávněný zástupce / poplatník neomezenou daňovou povinnost)*                                               ČR                    jiný:

* Stát, kde má poplatník daňovou povinnost jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Oznámení DIČ (TIN)

Oprávněný zástupce, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ. 

Oprávněný zástupce čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN): 
DIČ (TIN) v zemi daňové rezidence:

DIČ je daňové identifikační číslo nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (neboli Taxpayer Identification number – TIN).
Pokud má oprávněný zástupce více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.

Telefon

Telefon

E-mail

E-mail
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