Číslo zmluvy:

OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA
1

Klient
Titul, meno, priezvisko/obchodná firma alebo názov

2

Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené)/IČ

Oprávnený zástupca č. 1 (vyplnenie všetkých údajov je povinné)
Titul, meno, priezvisko

Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené)
Žena

Miesto narodenia (mesto)

Muž

Trvalý pobyt/sídlo (ulica, PSČ, miesto, štát)

Korešpondenčná adresa (pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu/sídla) – ulica, PSČ, miesto, štát

Telefón
Štátne občianstvo

SR

E-mail

iné:

Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého sa vykonala identifikácia oprávneného zástupcu:
Číslo
OP

Vystaven kým

Vystaven dne

Platnost do

pas

Daňový rezident (štát, kde má oprávnený zástupca (poplatník) neobmedzenú daňovú povinnosť)*

SR

iné:

* štát, kde má poplatník daňovú povinnosť tak na príjmy plynúce zo zdrojov na území z tohto štátu, ako aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.
Oznámenie DIČ (TIN)
Oprávnený zástupca, občan a daňový rezident v ČR, čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.
DIČ (TIN) v krajine daňovej rezidencie:
Oprávnený zástupca čestne vyhlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené toto DIČ (TIN):

3

DIČ je daňové identifikačné číslo alebo obdobné identifikačné číslo, ktoré bolo pre daňové účely pridelené osobe v štáte, kde je daňovým rezidentom (alebo Taxpayer Identification number (TIN)).
Pokiaľ má oprávnený zástupca viac daňových domicilov, je túto skutočnosť povinný oznámiť spoločnosti na zvláštnom formulári.

Oprávnený zástupca č. 2 (vyplnenie všetkých údajov je povinné)
Titul, meno, priezvisko

Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené)
Žena

Miesto narodenia (mesto)

Muž

Trvalý pobyt/sídlo (ulica, PSČ, miesto, štát)

Korešpondenčná adresa (pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu/sídla) – ulica, PSČ, miesto, štát

Telefón
Štátne občianstvo

SR

E-mail

 iné:

Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého sa vykonala identifikácia oprávneného zástupcu:
Číslo
OP

Vystavený kým

Vystavený dňa

Platnosť do

pas

Daňový rezident (štát, kde má oprávnený zástupca (poplatník) neobmedzenú daňovú povinnosť)*

 SR

iný:

* štát, kde má poplatník daňovú povinnosť tak na príjmy plynúce zo zdrojov na území z tohto štátu, ako aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.
Oznámenie DIČ (TIN)
Oprávnený zástupca, občan a daňový rezident v SR, čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.
DIČ (TIN) v krajine daňovej rezidencie:
Oprávnený zástupca čestne vyhlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené toto DIČ (TIN):

4

DIČ je daňové identifikačné číslo alebo obdobné identifikačné číslo, ktoré bolo pre daňové účely pridelené osobe v štáte, kde je daňovým rezidentom (alebo Taxpayer Identification number (TIN)).
Pokiaľ má oprávnený zástupca viac daňových domicilov, je túto skutočnosť povinný oznámiť spoločnosti na zvláštnom formulári.

Vyhlásenie oprávneného zástupcu

Oprávnený zástupca vyhlasuje, že je oprávnený vykonať predmetný úkon v mene a/alebo za klienta s tým, že pre tento úkon disponuje všetkými potrebnými súhlasmi alebo schváleniami, pričom nie je
potrebný ďalší súhlas alebo schválenie. Ďalej oprávnený zástupca čestne vyhlasuje, že nie je štátnym príslušníkom USA ani inou americkou osobou v zmysle práva USA, a že investičné akcie, ani ich časť,
neplánuje previesť na žiadnu osobu, ktorá je štátnym príslušníkom USA.
Oprávnený zástupca č. 1
V

Oprávnený zástupca č. 2
Podpis oprávneného zástupcu1)

V

dňa

Podpis oprávneného zástupcu1)

dňa

Potvrdzujem prijatie tohto formulára a vyhlasujem, že som údaje, podpisy, priložené dokumenty a zhodu podoby s vyobrazením v doklade totožnosti overil/a v prítomnosti oprávneného zástupcu.
Priezvisko a meno príjemcu formulára

Osobné číslo

Telefón/e-mail

Spoločnosť

Kód spoločnosti

Podpis príjemcu formulára

SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.
1) Podpis musí byť úradne overený alebo overený inou oprávnenou osobou, napr. viazaným zástupcom distribútora.

