
PODMÍNKY PARTNERS INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.,
PRO UŽÍVÁNÍ PODPISOVÉHO VZORU KLIENTA FYZICKÉ OSOBY  
K NAKLÁDÁNÍ S PRODUKTY PARTNERS INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, A.S.
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Pro bližší informace kontaktujte bezplatnou zákaznickou linku Partners investiční společnosti, a.s.:

800 023 040

Pro nakládání s  produkty společnosti se použijí podmínky pro užívání 
podpisového vzoru klienta fyzické osoby k  nakládání s  produkty spo-
lečnosti platné ke dni doručení, resp. uplatnění žádosti o zpětný odkup, 
případně další žádosti o nakládání s produkty společnosti nebo jakéhoko-
li jiného požadavku, do společnosti. Aktuální znění podmínek pro užívání 
podpisového vzoru je uveřejněno na www.partnersis.cz.

Tyto podmínky je společnost oprávněna jednostranně měnit. Další pod-
mínky pro užívání podpisového vzoru klienta fyzické osoby k nakládání 
s  produkty společnosti mohou být uvedeny v  příslušných statutech 
Fondů společnosti, případně v dalších dokumentech k produktům spo-
lečnosti, s tím, že mohou být jednostranně měněny.

Společnost ověřuje, zda podpis na žádosti o zpětný odkup, případně další 
žádosti o nakládání s produkty společnosti nebo jakémkoliv jiném poža-
davku souhlasí s provedením podpisu na podpisovém vzoru. Společnost 
je oprávněna odmítnout provedení žádosti o zpětný odkup, případně dal-
ší žádosti o nakládání s produkty společnosti nebo jakéhokoli jiného po-
žadavku, pokud podpisy neodpovídají podpisům na podpisovém vzoru.

Společnost neodpovídá za  škody způsobené napodobením podpisu 
a za škody z nesprávně vyplněných, popř. padělaných či pozměněných 
dokladů.

Při změně podpisového vzoru je nový podpisový vzor pro společnost 
závazný počínaje dnem doručení do společnosti. Pro ověření podpisu se 
použije podpisový vzor platný v den doručení požadavku nebo jiné kore-
spondence do společnosti, přičemž pro stanovení dne doručení je roz-
hodující razítko společnosti. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné 
pouze na základě písemného ujednání se společností.

Klient a zmocněné osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o podpi-
sovém vzoru.

Identifikace klienta a zmocněné osoby při založení podpisového vzoru se 
provádí při osobním styku s oprávněnými pracovníky v sídle společnosti 
podle průkazu totožnosti, zejména občanského průkazu nebo cestovního 
dokladu. Identifikace klienta a zmocněné osoby při založení podpisové-
ho vzoru může být provedena při osobním styku s oprávněnou osobou 
za podmínek stanovených společností podle dokladu totožnosti, ze-
jména občanského průkazu nebo cestovního dokladu, s tím, že současně 
musí dojít k  úřednímu ověření podpisu na  podpisovém vzoru, zejména 
notářem, matrikou, popř. v  zahraničí zastupitelským úřadem České re-
publiky.

Dispoziční právo zmocněných osob zaniká jeho písemným odvoláním  
klientem, písemnou výpovědí ze strany zmocněné osoby, smrtí nebo ztrátou 
způsobilosti k  právním úkonům některé z uvedených osob. Společ-
nost neodpovídá za vzniklé škody, jestliže o těchto právních skutečnos-
tech nebyla řádně informována. Zrušení dispozičního práva zmocněné 
osobě klientem je pro společnost závazné ode dne doručení písemného 
odvolání do společnosti, přičemž pro stanovení dne doručení je rozho-
dující razítko společnosti, nebylo-li se společností písemně dohodnuto 
jinak. Doručovací adresou pro účely tohoto odstavce je adresa sídla spo-
lečnosti, tj. Partners investiční společnost, a.s., Türkova 2319/5b, 149 00 
Praha 4 - Chodov. 

Klient a zmocněné osoby jsou povinni oznámit společnosti jakékoliv změny 
identifikačních údajů, a to na své náklady. Změny vyžadující vyhotovení 
nového podpisového vzoru oznamují zmocněné osoby společně s klien-
tem.

Zmocněné osoby vlastnoručně podepisují vyplněný formulář podpiso-
vého vzoru tak, jak budou vždy podepisovat žádosti o zpětný odkup 
a další žádosti o nakládání s produkty společnosti nebo jakékoli jiné poža-
davky, k nimž jsou oprávněny.

Na formuláři podpisového vzoru může klient zmocnit další osoby starší 18 let 
k nakládání s jeho produkty společnosti s tím, že takové zmocněné oso-
by jsou oprávněny každá samostatně nakládat s  jeho produkty společ-
nosti v neomezeném rozsahu, včetně vyžádání si informace o investicích 
klienta do produktů společnosti a podání Žádosti o zpětný odkup, pokud 
není dále stanoveno jinak. Zmocněné osoby nemohou měnit trvalou ani 
korespondenční adresu klienta.

Klient vlastnoručně podepisuje vyplněný formulář podpisového vzoru 
tak, jak bude vždy podepisovat žádosti o  zpětný odkup a  další žádosti 
o  nakládání s  produkty společnosti nebo jakékoli jiné požadavky (např. 
na zrušení dispozičního práva pro zmocněné osoby apod.).

Společnost umožňuje svým klientům fyzickým osobám, resp. majitelům 
produktů společnosti fyzickým osobám (dále jen „klient“) užívat podpi-
sový vzor klienta fyzické osoby k nakládání s produkty společnosti.

Partners investiční společnost, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149  00 
Praha 4, IČ 24716006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374, zastoupená Ing. Lucií Simpartlo-
vou, předsedkyní představenstva (dále také „společnost“), je investiční 
společností vykonávající činnost v  souladu se zákonem č. 240/2013 
Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Produkty spo-
lečnosti se rozumí zejména podílové listy podílových fondů, u  kterých 
společnost vykonává činnost obhospodařovatele a administrátora.


