DODATEK KE SMLOUVĚ číslo: 2 2 0 0 0 0 1 2 3 4
Rentier Invest/Zlatá Rybka
dále jen „Dodatek“
Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 5483, člen bankovní skupiny UniCredit, bankovní spojení: účet číslo 2120710073/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., zastoupená
Mgr. Romanem Pospíšilem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Šimčákem, členem představenstva (dále jen „Společnost“) a
Klient
Titul, jméno, příjmení

Jan Novák

Místo narození (město, stát)

8901020564

Praha

Žena

Stání občanství ČR

Daňový domicil / daňový rezident (stát, kde má Klient (poplatník) neomezenou daňovou povinnost)* ČR
Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát)

r
o

Rodné číslo (příp. datum narození, není-li r.č. přiděleno)

jiné

jiný, uveďte jaký

Želetavská 1525/1, 140 00, Praha 4

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

605 123 456

E-mail (povinný údaj)1)

jan.novak2@seznam.cz

Občanský průkaz, podle kterého byla provedena identifikace Klienta:
Číslo

103486957

Vystaven kým

ÚMČ Praha

Vystaven dne

22.1.2010

Platnost do

Muž

22.1.2020

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

Oprávněný zástupce V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce“.
Společnost a Klient (dále společně jen „Smluvní strany“) uzavírají v souladu s příslušnými právními předpisy tento Dodatek. Práva a povinnosti Smluvních stran jsou upraveny
Smlouvou a tímto Dodatkem a příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro poskytování investičních služeb
týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování (dále jen „Podmínky“).
Na základě tohoto Dodatku se mění:
Daňový test
Uplatní se daňový test, platí odst. 3.2.4. a 3.2.5. příslušného Dodatku k Podmínkám.
Nehlídat daňový test, neuplatní se odst. 3.2.4. a 3.2.5. Dodatku k Podmínkám

z
v

Změna délky investičního horizontu a/nebo přesun do konzervativnější Linie
Délka investičního horizontu Klienta do roku

40
20........

Přesun do Linie č. 5

Délku investičního horizontu lze jak zkrátit, tak prodloužit. V případě, že délka investičního horizontu Klienta je zkracována, v návaznosti na tuto změnu k případnému přesunutí
do linie vyšší řady dochází až postupem podle článku 3.2.2. příslušného Dodatku k Podmínkám, resp. k prvnímu předání pokynu podle článku 3.1.1. příslušného Dodatku k Podmínkám tak, aby došlo k vydání dle neutrálních hodnot investiční strategie linie vyšší řady, dochází nejdříve první pracovní den následující po dni dle článku 3.2.2. příslušného Dodatku
k Podmínkám. V případě, že délka investičního horizontu Klienta je prodlužována, v návaznosti na tuto změnu k přesunutí do linie nižší řady nedochází a Společnost nadále předává
pokyny podle článku 3.1.1. příslušného Dodatku k Podmínkám tak, aby docházelo k vydání dle neutrálních hodnot investiční strategie stávající linie.

Ostatní změny (např. změna celkové investované částky*)

zvýšení cílové částky na 600 000 Kč, celková výše poplatku je 19 500 Kč

NEBO snížení cílové částky na 200 000 Kč, celková výše poplatku je 7 500 Kč

Společnost si vyhrazuje právo odmítnout provedení některé nebo všech výše uvedených ostatních změn a to zejména pro rozpor se Smlouvou a Podmínkami. O odmítnutí provedení
ostatní změny bude Společnost Klienta informovat bez zbytečného odkladu.
* V případě změny celkové investované částky je poplatek určen dle Ceníku platného k datu uzavření Smlouvy. V případě úhrady úplaty Průběžně se použije aktuální platný Ceník.
Způsob úhrady úplaty nelze v průběhu trvání Smlouvy měnit.

Prohlášení klienta

Klient prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami, Informacemi pro zákazníky a Ceníkem ke Smlouvě, dále prohlašuje, že těmto dokumentům porozuměl a souhlasí s jejich zněním bez výhrad. Klient dále prohlašuje, že se před každou investicí uskutečněnou na základě Smlouvy seznámí se sdělením klíčových informací ke všem Fondům, které má dle
Smlouvy nabýt, prostřednictvím internetových stránek Společnosti www.pioneerinvestments.cz. Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou podle § 4 odst. 5
zákona č. 253/2008 Sb. Dále Klient čestně prohlašuje, že není státním příslušníkem USA ani jinou americkou osobou ve smyslu práva USA a že podíly vlastněné podle Smlouvy
a Podmínek nehodlá převést na žádnou osobu, která je státním příslušníkem USA. Klient prohlašuje, že je daňovým nebo pobytovým rezidentem v České republice nebo řádně
doložil Společnosti jiný daňový domicil. Klient čestně prohlašuje, že je, případně bude, majitelem peněžních prostředků, za které budou vydávány podíly na základě Smlouvy, a že
bude konečným majitelem podílů, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy*. Společnost má právo požádat Klienta o informace o druhu a účelu plateb, které Klient uskuteční
dle Smlouvy. Klient prohlašuje, že informace podle předchozí věty poskytne Společnosti bez zbytečného odkladu. Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto
dokumentu jsou správné a úplné a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně písemně oznámí Společnosti, a že Společnost neodpovídá za případné
škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely informování Klienta dle příslušných právních předpisů Společnost
použije nejaktuálnější Klientem oznámený e-mail uvedený na formuláři Společnosti. Klient souhlasí se zpracováním všech výše uvedených údajů pro evidenční účely a pro účely
plnění dalších povinností Společnosti dle právních předpisů. Klient zmocňuje Společnost ke všem úkonům nutným pro přijímání a předávání pokynů týkajících se produktů Pioneer
Investments podle Smlouvy a Platných podmínek.
Klient svým podpisem projevuje výslovný souhlas se zde uvedenými prohlášeními, včetně těch uvedených v čl. 6. a čl. 8. Podmínek a se způsoby změny Podmínek uvedenými
v čl. 13. Podmínek, a výslovně potvrzuje, že se seznámil se svými právy a povinnostmi plynoucími ze Smlouvy ve znění jejich dodatků a že Dodatek sjednává za zde uvedených
podmínek na základě své vážné a svobodné vůle. Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž po jednom obdrží Klient, zástupce Společnosti a Společnost.
*Nemůžete-li toto prohlásit, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Identifikace konečného/skutečného majitele“

dne 04.04.2014

V Praze
Vlastnoruční podpis Klienta2)

v Praze dne 1. dubna 2014
Pioneer Asset Management, a.s.

Potvrzuji přijetí tohoto Dodatku a prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, přiložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v občanském průkazu ověřil/a v přítomnosti Klienta
/ oprávněného zástupce.
Dále prohlašuji, že jsem upozornil Klienta/a na důležité skutečnosti související s předmětem Smlouvy ve znění jejich dodatků, Podmínek a získal/a informace o odborných znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti investic v rozsahu, který mi umožnil vyhodnotit, zda poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy odpovídá odborným znalostem
a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, zejména jsem Klienta upozornil/a na to jaké cenné papíry kolektivního investování jsou projeho osobu přiměřené a nepřiměřené. V případě, že jsem vyhodnotil/a, že poskytnutí investičních služeb na základě Smlouvy neodpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Klienta, upozornil/a jsem
Klienta na takové zjištění. V případě, že Klient odmítl informace poskytnout nebo je neposkytl v požadovaném rozsahu, poučil jsem Klienta o tom, že takový postoj mi neumožňuje
vyhodnotit, zda poskytnutí investičních služeb podle Smlouvy odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

Příjmení a jméno příjemce Dodatku

Kód společnosti

Společnost

e-mail
1)
2)

Osobní číslo / Číslo pobočky

Datum

Podpis příjemce

Telefon

Razítko

Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6.5. Podmínek
V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje za Klienta formulář na tomto místě.
Podpis Klienta nebo oprávněného zástupce musí být ověřen v sídle Společnosti, nebo oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností.
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