PLNÁ MOC
Touto plnou mocí
zmocnitel:
.......................................................................
jméno, příjmení, titul/obchodní firma nebo název

.................................................................................
rodné číslo nebo datum narození/IČ

.......................................................................................................................................................
trvalý pobyt/sídlo/místo podnikání
.......................................................................................................................................................
jméno, příjmení, titul, rodné číslo, trvalý pobyt osoby jednající za právnickou osobu
číslo Dokladu totožnosti:1 ................................................... platnost do................................................
zmocňuje
zmocněnce:
.......................................................................
jméno, příjmení, titul

..............................................................................
rodné číslo nebo datum narození

......................................................................................................................................................
trvalý pobyt
číslo Dokladu totožnosti: ...................................................... platnost do.............................................
k podávání jménem zmocnitele:
a) žádostí o odkup nebo pravidelný odkup Cenných papírů,
b) žádostí o přestup nebo pravidelný přestup mezi produkty (Fondy/Investičními programy), a
c) změn nastavení Služeb
uvedených ve Smlouvě o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů týkajících se produktů nabízených
společností Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha
4, Česká republika, IČ: 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1031 (dále jen „Společnost").
Je-li zmocněncem Obchodní zástupce, rozsah zmocnění se v souladu s Podmínkami k investování omezuje
výhradně na písm a) a b) výše a taková žádost musí mít listinnou podobu. Společnost zároveň důrazně
nedoporučuje udělovat plnou moc Obchodnímu zástupci, neboť u něj dochází ke střetu zájmů.

Obsah pojmů uvedených v této plné moci s velkým počátečním písmenem je vymezen Podmínkami společnosti Generali
Investments CEE, investiční společnost, a.s. k investování do Fondů a Investičních programů, které jsou k dispozici na internetové
adrese http://www.generali-investments.cz pod záložkou O NÁS/Fondy, případně na žádost u Obchodního zástupce, v sídle
Společnosti a na korespondenční adrese klientského centra v listinné podobě.
1

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., korespondenční adresa: P.O. BOX 405, 660 05 Brno,
infolinka: 281 044 198, e-mail: info@generali-investments.cz, internet: www.generali-investments.cz, sídlo společnosti: Na Pankráci 1720/123,
140 21 Praha 4, IČ: 43873766, DIČ: CZ699001273, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1031

Pokud zmocnitel přes výše uvedené upozornění trvá na zmocnění Obchodního zástupce, podpisem této plné moci
potvrzuje, že si je plně vědom zejména následujících rizik:
I. Obchodní zástupce může na základě udělené plné moci překročit své oprávnění a učinit samostatné
rozhodnutí o zmocnitelových finančních prostředcích bez jeho předchozí výslovné instrukce.
II. Obchodní zástupce může na základě udělené plné moci z neznalosti či jiných pohnutek neoprávněně
iniciovat transakce, které nebudou v nejlepším zájmu zmocnitele a nejednat tak řádně a obezřetně (výše
odměny Obchodního zástupce se odvíjí od výše Vstupního poplatku příslušného produktu a Obchodní
zástupce tak může být při realizaci investic ze zmocnitelových prostředků motivován svou provizí).
III. Obchodní zástupce může na základě udělené plné moci zpronevěřit zmocnitelovy prostředky a v případě,
že mu zmocnitel zároveň umožní převzetí komunikace se Společností, nemusí zmocnitel dostávat
informace o realizovaných transakcích.
Udělení plné moci Obchodnímu zástupci je zmocnitelovo individuální rozhodnutí. Tento úkon není nutný
pro uzavření Smlouvy o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů ani pro realizaci konkrétní
investice a není Společností doporučovaný.
Škody plynoucí ze zneužití udělené plné moci se lze domáhat výhradně vůči zmocněnci.
Tato plná moc platí na dobu neurčitou a její platnost končí dnem akceptace oznámení o ukončení její platnosti
Společnosti nebo akceptací plné moci tuto plnou moc nahrazující.
Tato plná moc nahrazuje jakoukoli plnou moc dříve udělenou zmocněnci zmocnitelem ohledně výše uvedených
právních jednání ve vztahu ke společnostem ČP INVEST investiční společnost, a.s. nebo Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.

.......................................................
zmocnitel-podpis2

V ......................... dne ...............................

........................................................
zmocněnec-podpis

V ......................... dne ...............................

Úřední ověření podpisu:

Povinnou přílohou této plné moci, bez níž tuto plnou moc Společnost nebude akceptovat, je řádně
vyplněný formulář Společnosti Identifikace Investora.
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Podpis zmocnitele na plné moci musí být ověřen úředně

