Winstor investiční společnost a.s., se sídlem Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5, IČO 083 15 868, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24543
Číslo rámcové smlouvy
(doplňuje Podílník)

0

0

0

0

0

0

Identifikační údaje Podílníka
Titul, jméno, příjmení, příp. název právnické osoby

Rodné číslo, příp. IČO

Trvalý pobyt (ulice, PSČ, místo, stát), příp. sídlo pravnické osoby

Typ dokladu

Číslo dokladu

Osoba jednající za Podílníka
Titul, jméno, příjmení

Rodné číslo

Trvalý pobyt (ulice, PSČ, místo, stát)

Typ dokladu

Číslo dokladu

Dále jen jako „Podílník“.

Podílník žádá Winstor investiční společnost a.s., se sídlem Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5, IČO 083 15 868,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24543, dále jen
jako „Investiční společnost“ o odkoupení podílových listů v souladu s níže uvedeným:
Žádám o (prosím zaškrtněte):
Pravidelný měsíční odkup

Jednorázový odkup
podílových listů podílového fondu
ve výši

Kč nebo následujícího počtu podílových listů
Peněžní prostředky za odkup zasílejte na bankovní účet:
Číslo účtu / kód banky
Variabilní symbol
Specifický symbol

Žádost o odkup se řídí Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování podílových listů, Všeobecnými
obchodními podmínkami, Statutem příslušného podílového fondu, Sazebníkem poplatků a souvisejícími
právními předpisy.
Podílník žádá o zpětný odkup podílových listů, které jsou v jeho vlastnictví, jsou volně převoditelné a nejsou
zatíženy právy třetích osob.

Investiční společnost si vyhrazuje právo zamítnout Žádost o odkup, pokud není v souladu s právními předpisy
nebo smluvním ujednáním mezi Investiční společností a Podílníkem. Investiční společnost si vyhrazuje možnost
telefonického ověření této Žádosti o odkup. Žádost o odkup není platná, pokud neobsahuje všechny
požadované náležitosti a/nebo pokud podpis není úředně ověřen nebo není ověřen pověřeným
zaměstnancem Investiční společnosti.
Podílník prohlašuje, že údaje uvedené v Žádosti o odkup jsou úplné a odpovídá za jejich správnost. Podílník
prohlašuje, že byl seznámen s dokumenty a předpisy uvedenými v prvním odstavci Závěrečných ustanovení.
Tato Žádost o odkup je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Podílník a jeden obdrží
Investiční společnost. Na chybně vyplněnou Žádost o odkup nebude brán zřetel, Podílník musí vyhotovit novou
Žádost o odkup.
Pověřený zaměstnanec Investiční společnosti je v souvislosti s přijetím Žádosti o odkup povinen provést
identifikaci osoby podávající žádost v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., resp. ověřit, zda dříve provedená
identifikace je aktuální. Pověřený zaměstnanec je povinen zákazníka poučit o podstatných skutečnostech
souvisejících s přijetím Žádosti o odkup, zejména o aktuálním kurzu podílového listu a srážce při odkupu.
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Podpis Podílníka

Podpis zástupce Investiční společnosti

Jméno a přijmení zástupce Investiční
společnosti, který přijal Žádost o odkup a
zároveň ověřil podpis a totožnost Podílníka

