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*PREVOD*

Formulář k Převodu od Banky k Distributorovi
ING Bank N.V., akciová společnost, založená podle právního řádu Nizozemí, se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory
pro Amsterdam pod číslem 33031431, zastoupená v České republice prostřednictvím ING Bank N.V., pobočka Praha, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká
republika, IČO: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930

KLIENT

Číslo Produktové smlouvy
pro ING Podílové fondy
Jméno

Příjmení
Místo narození

Datum narození (den, měsíc, rok)

Převod od ING Bank k jinému Distributorovi
Banka

ING Bank N.V.

Číslo custody účtu ING Banky

Název jiného Distributora

Fidelity

BlackRock

Franklin Templeton

NNIP

INGA102700

INGA100091

INGX000135

25408

KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.

Číslo custody účtu jiného Distributora

299700

Vypište fondy, které chcete převést
Název Fondu

ISIN

Počet CP

Počet CP slovy

nebo

Převést vše
V takovém případě pokládáme za obzvlášť důležité vás upozornit, že k vámi vybranému Distributorovi převedeme jen ty CP, které má vybraná instituce ve
své nabídce. Před samotným úkonem doporučujeme Distributora kontaktovat a seznámit se s možnostmi převodu. Převod může být na straně Distributora
zpoplatněn.
CP znamená Cenné papíry

V ..................................................... dne ..................................................

..........................................................................................................
Váš podpis

Formulář nám můžete zaslat poštou na adresu: ING Bank N.V., oddělení Retail Banking Operations, Českomoravská 2420/15, 190 00, Praha 9. V takovém případě je
nutné, aby byl opatřen Úředním ověřením nebo musí být ověřen naším Pracovníkem. Vámi podepsaný formulář můžete také naskenovat a nahrát do sekce Moje dokumenty
ve Schránce v Mobilním nebo Internetovém bankovnictví, v takovém případě nemusí být váš podpis Úředně ověřen.
Pro informace: Tel.: 800 159 159, e-mail: klient@ing.cz, internet: www.ing.cz.
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Klient tímto současně poskytuje ING Bank N.V. souhlas se sdílením průměrné nákupní ceny Cenných papírů, uvedených výše, resp. všech, které převádí,
držených na Majetkovém účtu v ING Bank N.V., Distributorovi za účelem převodu Cenných papírů a jejich další evidence.

Potvrzuji, že jsem provedl Identifikaci a/nebo Ověření výše uvedeného klienta tak, že jsem ověřil jeho totožnost podle jeho platného Průkazu totožnosti, a že
identifikační údaje uvedené v tomto Průkazu totožnosti odpovídají výše uvedeným identifikačním údajům klienta. Podoba výše uvedeného klienta souhlasí s jeho
fotografií v Průkazu totožnosti. Rovněž potvrzuji, že výše uvedený klient přede mnou tento formulář vlastnoručně podepsal.
Příjmení

Jméno

Za banku

Identifikační číslo
Datum

Den

Měsíc

Rok
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Veškeré Instrukce či jakékoliv jiné pokyny uvedené na tomto formuláři jsou podávány v souladu a za podmínek stanovených ve Všeobecných obchodních podmínkách
pro retailové bankovní produkty (dále jen Podmínky) či v dalších příslušných Dokumentech, které jsou dostupné na www.ing.cz. Není-li v tomto formuláři uvedeno
jinak, pojmy s velkým počátečním písmenem zde uvedené mají význam uvedený v Podmínkách či v dalších příslušných Dokumentech.

Pro informace: Tel.: 800 159 159, e-mail: klient@ing.cz, internet: www.ing.cz.
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