
PODPISOVÝ VZOR
 klienta fyzické osoby k nakládání s produkty Partners investiční společnosti, a.s.

Číslo smlouvy:

1 Klient fyzická osoba (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 (ulice, PSČ, místo, stát)

Státní občanství                        ČR                     jiné:

Telefon E-mail

OP                    pas

Doklad totožnosti, podle kterého byla provedena identifikace klienta:

Číslo

Vystaven kým Vystaven dne Platnost do

Osoby oprávněné nakládat s produkty Partners investiční společnosti, a.s.

Vz
or

 p
od

pi
su

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

Daňový rezident (stát, kde má klient (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)

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

Klient 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 klient více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři. 

Oznámení další daňové rezidence
V případě, že je klient daňovým rezidentem ve více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Žádost o změnu údajů“. 

2 1. zmocněná osoba (pouze fyzická osoba starší 18-ti let) (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 (ulice, PSČ, místo, stát)

Státní občanství                        ČR                     jiné:

Telefon E-mail

OP                    pas

Doklad totožnosti, podle kterého byla provedena identifikace 1. zmocněné osoby:

Číslo

Vystaven kým Vystaven dne Platnost do

Vz
or

 p
od

pi
su

Daňový rezident (stát, kde má klient/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)

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

Zmocněná osoba 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 zmocněná osoba více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři. 

Oznámení další daňové rezidence
V případě, že je zmocněná osoba daňovým rezidentem ve více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Žádost o změnu údajů“. 



PODPISOVÝ VZOR
 klienta fyzické osoby k nakládání s produkty Partners investiční společnosti, a.s.

Číslo smlouvy:

Společnost Kód společnosti Podpis příjemce formuláře

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

Podpisem na podpisovém vzoru klient a zmocněná osoba vyjadřují souhlas s Podmínkami Partners investiční společnosti, a.s., pro používání podpisového vzoru klienta fyzické osoby k nakládání s produkty Partners investiční společnosti, a.s. Další podmínky pro užívání 
podpisového vzoru klienta fyzické osoby k nakládání s produkty Partners investiční společnosti, a.s., mohou být uvedeny v příslušných statutech Fondů Partners investiční společnosti, a.s., případně dalších dokumentech k produktům Partners investiční společnosti, a.s. 

Partners Financial Services, a.s.

Prohlašuji, že jsem identifikační údaje a podpis klienta a shodu jeho podoby s vyobrazením v dokladu totožnosti ověřil/a v přítomnosti klienta.

Prohlašuji, že jsem identifikační údaje a podpis 1. zmocněné osoby a shodu její podoby s vyobrazením v dokladu totožnosti ověřil/a v přítomnosti 1. zmocněné osoby.

Prohlašuji, že jsem identifikační údaje a podpis 2. zmocněné osoby a shodu její podoby s vyobrazením v dokladu totožnosti ověřil/a v přítomnosti 2. zmocněné osoby.

Úřední ověření podpisu

2 2. zmocněná osoba (pouze fyzická osoba starší 18-ti let) (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 (ulice, PSČ, místo, stát)

Státní občanství                        ČR                     jiné:

Telefon E-mail

OP                    pas

Doklad totožnosti, podle kterého byla provedena identifikace 1. zmocněné osoby:

Číslo

Vystaven kým Vystaven dne Platnost do

Vz
or

 p
od

pi
su

Daňový rezident (stát, kde má klient/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)

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

Zmocněná osoba 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 zmocněná osoba více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři. 

Oznámení další daňové rezidence
V případě, že je zmocněná osoba daňovým rezidentem ve více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Žádost o změnu údajů“. 
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