Výpověď smlouvy
Společnost KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. se sídlem Praha 5, Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, Česká republika, IČO 25102869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp.zn. B 4519.

Zákazník
Číslo komisionářské smlouvy

Všechna Příjmení

Všechna Jména

Rodné číslo

Výpověď komisionářské smlouvy
Zákazník tímto podává výpověď výše uvedené Komisionářské smlouvy o obstarávání obchodů s cennými papíry vydávanými fondy kolektivního investování uzavřené s Obchodníkem.

Upozornění
Obchodník si dovoluje informovat Zákazníka, že v souladu s ustanovením článku 12 Obchodních podmínek pro obstarávání obchodů s cennými papíry vydávanými fondy kolektivního
investování
• výpověď musí být druhé straně zaslána doporučeným dopisem nebo kurýrní službou,
• výpověď nabývá účinnosti ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena Obchodníkovi,
• posledních deset Obchodních dní před koncem platnosti Smlouvy není Zákazník oprávněn podávat nové pokyny k nákupu či přestupu mezi Fondy a přijmout Cenné papíry na účet CP
na základě převodu nebo přechodu,
• posledních pět Obchodních dní před koncem platnosti Smlouvy není Zákazník oprávněn podávat nové pokyny k prodeji a k převodu,
• Zákazník je povinen Cenné papíry prodat do pěti dnů před uplynutím výpovědní lhůty, v opačném případě Obchodník provede prodej Cenných papírů za Zákazníka podle pravidel uvedených v článku 12 Obchodních podmínek a výnos z prodeje vyplatí na poslední účet sdělený Obchodníkovi,
• z důvodu plnění informačních povinností Obchodníka vůči Zákazníkovi týkajících se nákladů a úplat souvisejících s poskytnutou službou Obchodník potřebuje být informován Zákazníkem o jakékoliv změně Zákazníkovy e-mailové adresy provedené až do konce ledna roku následujícího po podání výpovědi.

V

Úředně ověřený podpis zákazníka

Za obchodníka

Dne

Ověření totožnosti zákazníka
Druh průkazu totožnosti

Číslo průkazu totožnosti

Kdo vydal

Datum platnosti

Identifikace zprostředkovatele

Telefon poradce

Příjmení a jméno poradce
Identifikační číslo společnosti

Identifikační číslo poradce

V případě, že identifikaci neprovádí zprostředkovatel, je třeba k dokumentu doložit veřejnou listinu o identifikaci. Tento dokument poskytne notář nebo kontaktní místo veřejné správy (např. Czech POINT).
Vypovídá-li se komisionářská smlouva, na které zákazník nedrží žádné cenné papíry, je třeba mít žádost ověřenou zprostředkovatelem, nebo na žádosti musí
být uveden úředně ověřený podpis.
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