Číslo zmluvy:

PODPISOVÝ VZOR

klienta fyzickej osoby na nakladanie s produktmi spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.

Osoby oprávnené nakladať s produktmi spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.
1

Klient fyzická osoba (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 (ulica, PSČ, miesto, štát)

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

Štátne občianstvo

SR

 iné:
E-mail

Vzor podpisu

Telefón

Doklad totožnosti, podľa ktorého sa vykonala identifikácia klienta:
Číslo
OP

pas

Vystavený kým

Vystavený dňa

Platnosť do

Daňový rezident (štát, kde má klient (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)

Klient, občan a daňový rezident v SR, čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.
Klient čestne vyhlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené toto DIČ (TIN):

DIČ (TIN) v krajine daňovej rezidencie:

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 klient viac daňových domicilov, je túto skutočnosť povinný oznámiť Spoločnosti na zvláštnom formulári.

Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie

V prípade, že je klient daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Žiadosť o zmenu údajov“.

1. zmocnená osoba (iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov) (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 (ulica, PSČ, miesto, štát)

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

Štátne občianstvo

SR

Telefón

 iné:
E-mail

Vzor podpisu

2

Doklad totožnosti, podľa ktorého sa vykonala identifikácia klienta:
Číslo
OP

pas

Vystavený kým

Vystavený dňa

Platnosť do

Daňový rezident (štát, kde má klient (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)

Zmocnená osoba, občan a daňový rezident v SR, čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.
Zmocnená osoba čestne vyhlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené
toto DIČ (TIN):

DIČ (TIN) v krajine daňovej rezidencie:

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 klient viac daňových domicilov, je túto skutočnosť povinný oznámiť Spoločnosti na zvláštnom formulári.

Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie

V prípade, že je klient daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Žiadosť o zmenu údajov“.

Číslo zmluvy:

PODPISOVÝ VZOR

klienta fyzickej osoby na nakladanie s produktmi spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.

2. zmocnená osoba (iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov) (vyplnenie všetkých údajov je povinné)
Titul, meno, priezvisko

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

Miesto narodenia (mesto)

Štátne občianstvo

Trvalý pobyt (ulica, PSČ, miesto, štát)

SR

 iné:

Telefón

E-mail

Doklad totožnosti, podľa ktorého sa vykonala identifikácia klienta:
Číslo
OP

Muž

Vzor podpisu

2

pas

Vystavený kým

Vystavený dňa

Platnosť do

Daňový rezident (štát, kde má klient (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)

Zmocnená osoba, občan a daňový rezident v SR, čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.
Zmocnená osoba čestne vyhlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené
toto DIČ (TIN):

DIČ (TIN) v krajine daňovej rezidencie:

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 klient viac daňových domicilov, je túto skutočnosť povinný oznámiť Spoločnosti na zvláštnom formulári.

Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie

V prípade, že je klient daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Žiadosť o zmenu údajov“.

Vyhlasujem, že som identifikačné údaje a podpis klienta a zhodu jeho podoby s vyobrazením v doklade totožnosti overil/a v prítomnosti klienta.
Vyhlasujem, že som identifikačné údaje a podpis 1. zmocnenej osoby a zhodu jej podoby s vyobrazením v doklade totožnosti overil/a v prítomnosti 1. zmocnenej osoby
Vyhlasujem, že som identifikačné údaje a podpis 2. zmocnenej osoby a zhodu jej podoby s vyobrazením v doklade totožnosti overil/a v prítomnosti 2. zmocnenej osoby.
Priezvisko a meno príjemcu formulára

Osobné číslo

Telefón/e-mail

Spoločnosť Simplea Financial Services, s.r.o.

Kód spoločnosti

Podpis príjemcu formulára

Podpisom na podpisovom vzore klient a zmocnená osoba vyjadrujú súhlas s Podmienkami spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., pre používanie podpisového vzoru klienta fyzickej osoby na nakladanie s produktmi spoločnosti Trigea
nemovitostní fond, SICAV, a.s. Ďalšie podmienky pre používanie podpisového vzoru klienta fyzickej osoby na nakladanie s produktmi spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., môžu byť uvedené v príslušných štatútoch podfondov,
prípadne ďalších dokumentoch k produktom spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.

Úradné overenie podpisu

