Žádost

Pokyn k aktivaci či zrušení doplňkových funkcí
k programu pravidelného investování
(dále jen „Žádost“)
UNIQA investiční společnost, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, UNIQA linka: +420 488 125 125, e-mail: info@uniqa.cz, www.uniqa.cz,
IČO: 645 79 018, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462 (dále jen „Společnost“)
Kontaktní adresa Úzká 488/8, 602 00 Brno
Žádám o aktivaci nebo zrušení doplňkové funkce na základě Rámcové smlouvy o podmínkách pravidelného
vydávání a výměny podílových listů k programu pravidelného investování (dále jen „Smlouva“)

Číslo
smlouvy

I. Podílník (bez vyplnění je žádost neplatná)
Fyzická osoba

Právnická osoba (je nutné doložit výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce)

Podnikající fyzická osoba

Příjmení/
Název

Titul

Jméno

Rodné číslo/IČO

Doklad totožnosti

OP

Pas

Číslo dokladu

Státní příslušnost

Ulice

Číslo popisné/
orientační

Obec

PSČ

V případě, že za podílníka jedná jeho zástupce nebo více zástupců (např. člen/členové statutárního orgánu, zákonný nebo zplnomocněný zástupce, zástupce určený soudem apod.),
identifikační údaje zástupce/zástupců v rozsahu údajů požadovaných od podílníka včetně adresy trvalého bydliště budou uvedené v samostatné příloze této žádosti. Tato příloha musí
obsahovat číslo Smlouvy a musí být podepsána zástupcem, příp. podílníkem, a zároveň k ní musí být přiložena kopie dokladu prokazující tuto skutečnost (např. rodný list, rozhodnutí
soudu, výpis z obchodního rejstříku, plná moc apod.). Žádost je zároveň změnovým formulářem pro osobní údaje podílníka a jeho zástupců.

II. Doplňkové funkce pro automatické změny pokynů
Žádám o zapnutí / zrušení (vypnutí) následující funkce na své smlouvě:
1)

4)

Žádám o zapnutí Optimalizátoru

Žádám o zapnutí Uzamykání výnosů

od

roku

Žádám o zrušení Uzamykání výnosů od data doručení

nebo od

Žádám o zrušení Realokace od data doručení

nebo od

Žádám o zrušení Stop Loss od data doručení

nebo od

do

roku Programu

3)

Žádám o vypnutí Optimalizátoru
Žádám o zapnutí Zimního spánku

2)

3)

Žádám o vypnutí Zimního spánku
1)
2)

3)

4)

.
.
.

.
.
.

Předáním této Žádosti o zapnutí Optimalizátoru Společnosti Podílník současně ruší všechny předchozí pokyny k provádění funkcí Realokace, Uzamykání výnosů a Stop Loss.
Předáním této Žádosti o zapnutí Zimního spánku Společnosti Podílník současně ruší všechny předchozí pokyny k provádění funkcí Realokace a Stop Loss. Funkce Zimní spánek je
aktivována po uplynutí dohodnuté doby investice na smlouvě a její aktivací dochází automaticky ke zrušení pokynu k Uzamykání výnosů.
Pokyn k vypnutí funkcí Optimalizátor a/nebo Zimní spánek přeruší proces postupného zkonzervativňování portfolia. Pokud dojde k vypnutí pokynu až v průběhu realizace funkce,
bude na nově přijaté investice uplatňován pokyn k výměně podílových listů platný v době realizace funkce při jejím vypnutí.
Předáním této Žádosti o zapnutí Uzamykání výnosů Podílník současně ruší všechny předchozí pokyny k provádění doplňkové funkce Optimalizátor, Realokace a Stop Loss.
Pokyn Uzamykání výnosů realizuje Společnost nejdříve od prvního pracovního dne v 6. roce od vydání prvního podílového listu dle Smlouvy (od 6. roku investování). Minimální délka
provádění pokynu je jeden rok. Během platnosti Smlouvy lze Uzamykání výnosů opakovaně sjednávat a rušit.

Bude-li Pokyn k aktivaci či zrušení doplňkových funkcí doručen Společnosti až po dni určeném Podílníkem v této Žádosti, zruší Společnost doplňkové funkce ke dni doručení Pokynu.
Výměny podílových listů v rámci doplňkových funkcí nepodléhají žádným poplatkům.
Upozornění: Funkce Optimalizátor a Uzamykání výnosů nemohou být sjednány současně. Funkce Stop Loss a Realokace není možné sjednat s účinností od 1. 6. 2017.

III. Závěrečná ustanovení
Podpisem této Žádosti Podílník projevuje svou svobodnou a vážnou vůli vykonat pokyn způsobem uvedeným v této Žádosti. Žádost se řídí Rámcovou smlouvou o podmínkách
pravidelného vydávání a výměny podílových listů programu pravidelného investování Generace X nebo Tempo, příslušnými Obchodními podmínkami, Sazebníkem poplatků a souvisejícími
právními předpisy. Podílník prohlašuje, že byl seznámen se zněním Sdělení klíčových informací programu pravidelného investování i jednotlivých fondů včetně jejich statutů a všech
relevantních dokumentů podle předchozí věty. Podílník prohlašuje, že uvedené údaje v Žádosti jsou úplné a že odpovídá za jejich správnost. V případě, že není uvedeno číslo Rámcové
smlouvy, je Žádost neplatná.
Telefon podílníka
Datum podpisu
(den, měsíc, rok)

.

.2 0

Podpis podílníka

Číslo poradce
Limity pro účely provádění funkcí:
Telefonický kontakt
na poradce

UNIQA CEE Dluhopisový fond

20,00 %

Email poradce:

UNIQA CEE Akciový fond

50,00 %

UNIQA Realitní fond

50,00 %

UNIQA Selection Global Equity

50,00 %

UNIQA Selection Emerging Equity

50,00 %

UNIQA Selection Opportunities

40,00 %

UNIQA Small Cap Portfolio

50,00 %

01/2021

Podpis poradce

101309-R

Uzamykaný
výnos

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)

*S04*

*S04*

