člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha
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MIFID_FORMS_LIST_CZE

ID:
člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha

Formulář: Pokyn k výběru finančních prostředků
na základě smlouvy uzavřené mezi

společností CAPITAL PARTNERS,a.s., IČO 60281308 se sídlem Dušní 22, 110 05 Praha 1
a
Panem/paní/společností:
Zastoupená:
IČ/ RČ:
Na vrub majetkového účtu číslo:

Žádám tímto o výplatu finančních prostředků:
ve výši :
Název účtu *):
Adresa:

Banka příjemce:
Adresa banky:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Kód banky:
Měna:
Dne:

Podpis zákazníka

CAPITAL PARTNERS a.s.

Silně orámované údaje jsou povinné.

*) Pokud název bankovního účtu není shodný se jménem zákazníka uvedeným ve smlouvě, musí být podpis zákazníka na pokynu notářsky ověřen.

MIFID_WITHDRAWAL_CZE

ID:
člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha

Formulář: Pokyn k převodu financí
na základě smlouvy uzavřené mezi

společností CAPITAL PARTNERS,a.s., IČO 60281308 se sídlem Dušní 22, 110 05 Praha 1
a
Panem/paní/společností:
Zastoupená:
IČ/ RČ:
Na vrub majetkového účtu číslo:

Žádám tímto o konverzi finančních prostředků:
ve výši :

Konverze měn z

na

ve prospěch

Panem/paní/společností:
Zastoupená:
IČ/ RČ:
Ve prospěch majetkového účtu číslo:
Dne:

Konverze měn bude provedena platným kurzem vyhlášeným bankou ČSOB dnem převodu.

Podpis zákazníka

CAPITAL PARTNERS a.s.

Silně orámované údaje jsou povinné.

MIFID_CONVERSION_CZE

ID:
člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha

Formulář: Pokyn k převodu financí v rámci společnosti
na základě smlouvy uzavřené mezi

společností CAPITAL PARTNERS,a.s., IČO 60281308 se sídlem Dušní 22, 110 05 Praha 1
a
Panem/paní/společností:
Zastoupená:
IČ/ RČ:
Na vrub majetkového účtu číslo:

Žádám Vás tímto o převod finančních prostředků:
ve výši :

Převod ve prospěch:

Panem/paní/společností:
Zastoupená:
IČ/ RČ:
Ve prospěch majetkového účtu číslo:
Dne:

Podpis zákazníka

CAPITAL PARTNERS a.s.

Silně orámované údaje jsou povinné.

MIFID_INSIDE_FIRM_CZE

člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha

Formulář: Doplnění a změny kontaktních údajů Klienta
___________________________________________________________________________________________________________________
KROK 1 :

Vyplňte prosím Vaše původní identifikační údaje podle uzavřeného dokumentu „Smlouva o poskytování investičních služeb“.
Silně orámované údaje jsou povinné.

Jméno a příjmení (firma společnosti):
Bydliště (sídlo):
Rodné (identifikační) číslo:
Jednající osoba:
Číslo smlouvy:

___________________________________________________________________________________________________________________
KROK 2 :

Vyplňte změny ve Vašich kontaktních údajích, pokud nastaly.

Jméno a příjmení (firma společnosti):
Bydliště (sídlo):
Rodné (identifikační) číslo:

Státní občanství (daňový domicil):

Jednající osoba:

Číslo dokladu :

Číslo účtu u SCP:

Platný do:

Bankovní spojení (IBAN):

Měna účtu :

Bankovní spojení (IBAN):

Měna účtu :

Mobilní telefon v mezinárodním formátu:
E-mail (doporučujeme uvést):

Fax:

Osoba oprávněná k podávání telefonických obchodních pokynů: ZADÁNÍ / ZRUŠENÍ (Nehodící se škrtněte)
Jméno a příjmení
Rodné (identifikační) číslo:
Mobilní telefon v mezinárodním formátu:
E-mail:

Fax:

Heslo pro zadávání telefonických obchodních pokynů:
Určí Klient (3 až 20 znaků)
___________________________________________________________________________________________________________________
KROK 3 :

Doplňte datum a podepište se.

Datum

Podpis zákazníka

___________________________________________________________________________________________________________________
KROK 4 :

Vyplněný formulář odešlete. Jste-li právnickou osobou (podnikatelem), prosím přiložte kopii výpisu z OR (živnostenského listu).

a) buď poštou na adresu:

CAPITAL PARTNERS a.s.
Lomnického 1705/9
140 00 Praha 4 (CZ)

b) nebo faxem na číslo:

+ 420 242 410 752

c) nebo mailem:

documents@stockmarket.cz
MIFID_CONTACT_CHANGE_CZE

