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  V p ípad , že není ov ena totožnost Investora, je nezbytné p iložit kopie dvou (2) doklad  totožnosti.
  V p ípad , že hodnota všech splacených investic Investora do investi ních fond , jejichž obhospoda ovatelem je AVANT IS, p esahuje ekvivalent 125.000 EUR, není vypln ní Investi ního dotazníku vyžadováno.

POKYN K ÚPISU INVESTI NÍHO NÁSTROJE (dále jen „IN“)

Emitent IN (dále jen „Emitent“)
Název / Investi ní fond (podfond / podílový fond)

Sídlo I O

Upisované IN
ISIN (jiné ozna ení IN) Název emise IN (Emitent IN) Výše investice (emisní kurz IN) M na

Vstupní poplatek
Sazba % Výše vstupního poplatku M na

Platební údaje pro úhradu emisního kurzu IN
íslo ú tu / Kód banky Splatná ástka M na Variabilní symbol

Název banky

Majetkový ú et
 Identi  kátor upisovatele nebo majitele ú tu zákazník  (I O, R , NID) Typ ú tu (11, 21, 31, 35) íslo majetkového ú tu Obchodní  rma ú astníka CDCP 

Investor iní tímto pokynem Emitentovi neodvolatelný návrh na uzav ení smlouvy o investici, jejímž p edm tem je úpis a vydání shora speci  kovaných IN – cenných papír  kolektivního investování emitovaných k Investi nímu fondu (dále jen 
„Smlouva o investici“). P edm tem Smlouvy o investici je úpis a vydání IN proti úhrad  emisního kurzu ve výši Investice. Smlouva o investici je ádn  uzav ena zasláním potvrzení o p ijetí pokynu ze strany Emitenta u in ným prost ednictvím 
AVANT investi ní spole nosti, a.s. (dále jen „AVANT IS“). Potvrzení o p ijetí tohoto pokynu je zasláno výlu n  elektronicky na shora uvedenou emailovou adresu pro komunikaci. Samotné p evzetí pokynu ze strany Emitenta, AVANT IS nebo osobou 
pov enou t mito osobami anebo úhrada Investice neznamenají samy o sob  uzav ení Smlouvy o investici, nedohodnou-li se Investor a Emitent písemn  jinak.

Investor bere na v domí, že sou ástí tohoto pokynu jsou podmínky pro p ijetí a vypo ádání pokynu (dále jen „Smluvní podmínky“), jejichž spln ní je nezbytnou podmínkou pro návrh na uzav ení Smlouvy o investici ze strany Emitenta a v p ípad  
uzav ení Smlouvy o investici jsou Smluvní podmínky nedílnou sou ástí obsahu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o investici a Investor se zavazuje Smluvními podmínkami bezvýhradn  ídit. 

Vydání IN na základ  uzav ené Smlouvy o investici bude realizováno po úhrad  emisního kurzu a vstupního poplatku dle Smluvních podmínek a v souladu se stanovami Emitenta (s výjimkou podílových fond ), statutem Investi ního fondu a p í-
padnými všeobecnými smluvními podmínkami vydanými pro Investi ní fond nebo skupinu investi ních fond  administrátorem (Smlouva o investici, stanovy Emitenta, statut Investi ního fondu a všeobecné smluvní podmínky, jsou-li vyhotovovány, 
dále spole n  jen „Smluvní dokumentace“). Podmínky pro vydání IN se ídí zn ním Smluvní dokumentace ú inným ke dni doru ení tohoto pokynu. Podmínky pro uplatn ní práv z IN po jeho vydání se ídí zn ním Smluvní dokumentace ú inným 
ke dni uplatn ní práva, nestanoví-li Smluvní dokumentace jinak.

V nujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným pokyn m, jejichž dodržení je nutnou podmínkou pro klasi  kaci investora (hodící se ozna te):
 V p ípad , že pat ím mezi investory dle § 272 odst. 1 písm. i) nebo h) zákona . 240/2013 Sb., o investi ních spole nostech a investi ních fondech, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „ZISIF“), tj. zejména jsem fyzickou nebo právnickou 

osobou, která není profesionálním subjektem p sobícím na  nan ním trhu, podepsal jsem ádn  estné prohlášení kvali  kovaného investora, které je samostatnou ástí tohoto pokynu (dále jen „Prohlášení kvali  kovaného investora“) 
a sou asn  prohlašuji, že jsem obdržel v dostate né dob  p ed podáním pokynu sd lení klí ových informací vydané pro IN dle Na ízení Evropského parlamentu a Rady . 1286/2014 (dále jen „KID“) a seznámil se s jeho obsahem.

K pokynu je (m že být) nutné p iložit následující dokumenty (vzory jsou dostupné na www.avantfunds.cz anebo Vám je poskytne zástupce AVANT IS nebo distributora):
 V p ípad , že se jedná o mou první investici do investi ního fondu, jehož obhospoda ovatelem je AVANT IS, p ikládám k pokynu ve smyslu zákona . 253/2008 Sb., o n kterých opat eních proti legalizaci výnos  z trestné innosti a  nanco-

vání terorismu, (dále jen „AMLZ“) ádn  vypln ný a podepsaný identi  ka ní a kontrolní dotazník (dále jen „Identi  ka ní dotazník“) .
 V p ípad , že je výše mé Investice nižší než ekvivalent 125.000 EUR, p ikládám k pokynu ádn  vypln ný a podepsaný dotazník pro vyhodnocení vhodnosti a p im enosti investice (dále jen „Investi ní dotazník“).

 V p ípad , že nejsem da ovým rezidentem eské republiky, p ikládám k pokynu ádn  vypln né a podepsané estné prohlášení o da ové rezidenci (dále jen „Prohlášení o da ové rezidenci“).

 V p ípad , že jsem p i podání pokynu zastoupen, p ikládám k pokynu plnou moc opat enou ú edn  ov eným podpisem (dále jen „Plná moc“). 

 V p ípad , že jsou k realizaci Investice použity prost edky ze spole ného jm ní manžel , prohlašuji a podpisem pokynu potvrzuji, že objem Investice nep esahuje míru p im enou majetkovým pom r m manžel , v opa ném p ípad  
p ikládám k pokynu ádn  vypln ný a podepsaný souhlas manžela/ky s uzav ením Smlouvy o investici (dále jen „Souhlas manžela/ky“).

Podpis Investora

Datum Místo

Prohlášení kvali  kovaného Investora
estné prohlášení

investora do fondu kvali  kovaných investor
u in né v souladu s § 272 odst. 4 ZISIF p ed uskute n ním investice do Investi ního fondu jako nezbytná podmínka pro tuto Investici.
Jako Investor, který má zájem investovat  nan ní prost edky do Investi ního fondu úpisem IN, prohlašuji, že jsem byl informován o odlišnostech v regulaci fond  kvali  kovaných inves-
tor  a upozorn n na rizika spojená s investi ní politikou Investi ního fondu, a že jsem se ádn  seznámil se všemi riziky spojenými s investováním do Investi ního fondu. 
V p ípad , že nepat ím do okruhu osob uvedených v § 272 odst. 1 písm. a) až g) ZISIF, prohlašuji, že jsem si v dom rizik spojených s investováním do tohoto Investi ního fondu.
Dále beru na v domí, že v p ípad , že nemám dostate né zkušenosti s investováním do majetku, na který se zam uje investi ní politika Investi ního fondu podle statutu Investi ního 
fondu, nemusí pro m  být Investice do Investi ního fondu vhodná.

Podpis InvestoraDatum Místo

INVESTOR (dále jen „Investor“)
Název / Jméno (titul) I O / R  / NID / Datum narození Telefon E-mailová adresa pro komunikaci 

Adresa trvalého bydlišt
Ulice íslo popisné íslo orienta ní PS  M sto Stát
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Lukáš Kupka
Lístek s poznámkou
Completed nastavil Lukáš Kupka

Lukáš Kupka
Lístek s poznámkou
Completed nastavil Lukáš Kupka

Lukáš Kupka
Lístek s poznámkou
Completed nastavil Lukáš Kupka

Lukáš Kupka
Lístek s poznámkou
Completed nastavil Lukáš Kupka
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Smluvní podmínky
Minimální objem Investice Investice podléhá požadavk m na minimální objem. Zákonný minimální objem Investice je stanoven § 272 ZISIF. Ve Smluvní dokumentaci, zpravidla ve statutu Investi ního fondu, m že být stanoven vyšší než zákonný 
limit na minimální objem Investice. V p ípad , že výše Investice dle tohoto pokynu nedosahuje minimálního objemu stanoveného § 272 ZISIF anebo limitem dle Smluvní dokumentace, Emitent pokyn odmítne.

Rozhodný den vypo ádání Datum, ke kterému je stanoven emisní kurz IN pro ú ely ur ení po tu upsaných IN na základ  Smlouvy o investici (dále jen „Rozhodný den vypo ádání“) je de  nován statutem Investi ního fondu, zpravidla jako 
poslední den kalendá ního m síce nebo tvrtletí, ve kterém byla na ú et Investi ního fondu p ipsána ástka Investice, resp. byl splacen emisní kurz na upisované IN. Po ínaje dnem následujícím po Rozhodném dni vypo ádání se Investor pro-
st ednictvím zm ny aktuální hodnoty IN ú astní na výsledcích hospoda ení Investi ního fondu, a to bez ohledu na datum skute ného vydání upsaných IN na ú et Investora.

Zp sob úhrady emisního kurzu Není-li s Emitentem dohodnuto písemn  jinak, lze úhradu emisního kurzu IN provést výlu n  bezhotovostním p evodem na bankovní ú et Investi ního fondu uvedený v tomto pokynu. Platbu je nutné ozna it 
p íslušným variabilním symbolem uvedeným v tomto pokynu, kterým je zpravidla rodné íslo Investora – fyzické osoby nebo I O – Investora podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby. 

Splatnost emisního kurzu Emisní kurz IN lze na ú et Investi ního fondu uhradit kdykoliv po podání tohoto pokynu nejpozd ji pak nejbližší Rozhodný den vypo ádání následující po datu podání tohoto pokynu. O p ipsání úhrady emisního kurzu 
bude Investor vyrozum n formou e-mailové zprávy. Není-li na základ  tohoto pokynu emisní kurz uhrazen ádn  a v as, bude tento pokyn odmítnut a byla-li již uzav ena Smlouva o investici, ruší se tato Smlouva o investici od samého po átku. 
V p ípad , že je splacená ást emisního kurzu vyšší než minimální objem investice, m že Emitent rozhodnout o áste ném vypo ádání pokynu a Smlouva o investici se ruší pouze ve vztahu k objemu nesplacené výše emisního kurzu.

Stanovení po tu vydaných IN Po et upsaných IN, které budou na základ  Smlouvy o investici vydány na jméno Investora, bude vypo ten po stanovení aktuální hodnoty IN k Rozhodnému dni vypo ádání jako celo íselná ást podílu ástky 
Investice (resp. ástky došlé na ú et Investi ního fondu po ode tení vstupního poplatku a p ípadných dalších náklad  anebo srážek) a aktuální hodnoty IN k Rozhodnému dni vypo ádání. 

Vydání IN Upisované IN jsou zaknihovanými cennými papíry a Investorovi bude p íslušný po et IN vydán na majetkový ú et vedený AVANT IS, není-li dále uvedeno jinak. O vydání IN bude Investor vyrozum n formou e-mailové zprávy. V p ípad  
že jsou IN evidované na majetkových ú tech vedených spole ností Centrální depozitá  cenných papíru, a.s., sídlem Rybná 14, Praha 1, I O: 25081489 (dále jen „CDCP“), ud luje tímto Investor AVANT IS pokyn k vypo ádání vydání IN na shora 
uvedený majetkový ú et vedený v CDCP, neur í-li Investor v konkrétním p ípad  jinak. V p ípad , že je k vypo ádání vydání IN na majetkový ú et vedený v CDCP nutný jakýkoliv úkon Investora, ud luje tímto Investor AVANT IS k provedení 
takové úkonu plnou moc. Investor se sou asn  zavazuje poskytnout k vypo ádání vydání IN na majetkový ú et vedený v CDCP veškerou pot ebnou sou innost. Všechny poplatky a náklady spojené evidencí IN na majetkovém ú tu vedeném 
v CDCP nese Investor, pokud z podmínek evidence IN Emitenta nevyplývá jinak.

Vrácení pen žních prost edk  V p ípad  odmítnutí tohoto pokynu nebo po zrušení Smlouvy o investici budou pen žní prost edky poukázané na ú et Investi ního fondu na úhradu emisního kurzu IN v plné výši vráceny na ú et, ze kterého byly 
zaslány. P ípadné p eplatky budou vypo ádány obdobným zp sobem, neur í-li Smluvní dokumentace, že jsou p íjmem Investi ního fondu. 

Ujišt ní Investora Investor bere podáním tohoto pokynu na v domí, že: 
a) podmínkou uzav ení Smlouvy o investici m že být dle okolností p edložení Prohlášení kvali  kovaného investora, Identi  ka ního dotazníku, Investi ního dotazníku, Prohlášení o da ové rezidenci, Plné moci anebo Souhlasu manžela/ky;
b) k IN není vyhotoven prospekt ani jiný srovnatelný dokument schválený eskou národní bankou a veškeré informace o Investi ním fondu a IN jsou obsaženy ve Smluvní dokumentaci a informa ních a marketingových materiálech (nap . výro ní 

zpráva, resp. memorandum pro investory) vyhotovených nebo schválených Emitentem, resp. AVANT IS pro ú ely nabízení IN (dále jen „Obchodní dokumentace“);
c) Smluvní dokumentace, Obchodní dokumentace ani rizikov -výnosové parametry IN nepodléhají souhlasu eské národní banky nebo jiného orgánu dohledu nad  nan ním trhem;
d) Emitent ani AVANT IS nenesou odpov dnost za investi ní rozhodnutí Investora ohledn  IN u in ná na základ  informací poskytnutých by  v dobré ví e jakoukoliv t etí osobou;
e) Emitent ani AVANT IS nemohou jakkoliv garantovat, že bude v budoucnu dosaženo investi ních cíl  vymezených ve statutu Investi ního fondu;
f) na uzav ení Smlouvy o investici není právní nárok a Emitent je oprávn n tento pokyn, resp. uzav ení Smlouvy o investici odmítnout, a to i bez udání d vodu; 
g) Smlouva o investici je ádn  uzav ena potvrzením p ijetí tohoto pokynu ze strany Emitenta, které bude u in no v elektronické podob  na e-mailovou adresu, kterou uvedl v tomto pokynu;
h) IN nelze vydat, pokud nebyl v as a v plné výši uhrazen emisní kurz upisovaných IN a p ípadný vstupní poplatek, je-li uplat ován;
i) stanovení aktuální hodnoty IN k Rozhodnému dni vypo ádání a vydání IN Investorovi m že být z provozních d vod  realizováno ve zna ném asovém odstupu od Rozhodného dne vypo ádání; 
j) investice do IN je spojena se zna nými riziky v etn  rizika úplné ztráty hodnoty Investice a hodnota IN m že po dobu, po kterou budou Investorem drženy, opakovan  stoupat i klesat; 
k) s IN není spojeno hlasovací právo na valné hromad  ani jiné právo, které by Investorovi poskytovalo p íležitost podílet se na ízení Emitenta, s výjimkou p ípad , kdy je s IN hlasovací právo do asn  spojeno na základ  ustanovení právního 

p edpisu nebo Smluvní dokumentace;
l) s IN je spojeno jejich právo na odkup na ú et Investi ního fondu, p i emž podmínky uplatn ní tohoto práva se ídí Smluvní dokumentací a p íslušnými právními p edpisy;
m) stanoví-li tak Smluvní dokumentace anebo p íslušné právní p edpisy, mohou být IN na základ  rozhodnutí Emitenta od Investora p ed asn  odkoupeny i bez jeho souhlasu; 
n) v p ípad , že nedodrží povinnosti vyplývající pro investory do IN ze Smluvní dokumentace, nebude mu moci být Emitentem ani AVANT IS nebo jinými osobami, které budou pro Investi ní fond vykonávat innosti obhospoda ovatele anebo 

administrátora, nahrazena jakákoliv škoda vzniklá v d sledku nedodržení takové povinnosti;
o) Smluvní dokumentace, v etn  obsahu n kterých práv spojených s IN a postupu pro jejich uplatn ní, m že být za podmínek uvedených v právních p edpisech nebo Smluvní dokumentaci v pr b hu trvání investice zm n na, a to i bez souhlasu 

Investora;
p) AVANT IS je povinna pro ú ely identi  kace a kontroly dle AMLZ a pro ú ely výkonu dalších inností v rámci obhospoda ování a administrace investi ních fond  zjiš ovat a zpracovávat údaje o investorech a dalších osobách, v etn  osobních 

údaj , p i emž podrobné informace o zpracování osobních údaj  investor  a souvisejících právech jsou uvedeny na internetových stránkách www.avantfunds.cz v dokumentu GDPR – Zpracování osobních údaj  ve spole nosti AVANT inves-
ti ní spole nost, a.s.

Prohlášení Investora Investor tímto prohlašuje, že:
a) má právo uzav ít Smlouvu o investici, která bude p edstavovat jeho platný a vymahatelný závazek a pro platné a ú inné uzav ení Smlouvy o investici není ve vztahu k jeho osob  nutný souhlas jakékoli další osoby anebo orgánu ve ejné moci;
b) uzav ením Smlouvy o investici a následnou realizací Investice nedoje k porušení právního p edpisu, rozhodnutí orgánu ve ejné moci nebo jakéhokoliv závazku, kterým je Investor vázán;
c) informace, které Emitentovi a AVANT IS pro ú ely sjednání Smlouvy o investici poskytl, jsou pravdivé a úplné;
d) prost edky využité k realizaci Investice nepocházejí z trestné innosti;
e) m l p íležitost se p ed podáním pokynu ádn  seznámit se Smluvní dokumentací, pop . Obchodní dokumentací, a že tak v rozsahu dle svého uvážení u inil; 
f) se dostate n  seznámil s právy a povinnostmi spojenými s IN, zejména s pravidly pro distribuci výkonnosti Investi ního fondu mezi r zné druhy investi ních nástroj  vydávaných k Investi nímu fondu;
g) se dostate n  seznámil s riziky spojenými s investicí do IN, tato rizika zodpov dn  zvážil a p eje si do IN investovat;
h) se stane výlu ným, skute ným a kone ným vlastníkem všech upsaných IN;
i) rozhodnutí investovat do IN bylo u in no na základ  informací ve Smluvní dokumentaci, pop . Obchodní dokumentaci a Investor se p i svém rozhodnutí nespoléhal na neov ené informace o Investi ním fondu a IN poskytnutých mu jakoukoliv 

osobou odlišnou od Emitenta, resp. AVANT IS;
j) souhlasí s poskytnutím svých osobních údaj  a jejich následným zpracováním pro ú ely identi  kace a kontroly dle AMLZ a pro ú ely výkonu dalších inností AVANT IS v rámci obhospoda ování a administrace investi ních fond ;
k) souhlasí s tím, že všechny informace týkající se tohoto pokynu a Investice, v etn  informací o uzav ení Smlouvy o investici, o p ipsání Investice, o vydání IN, anebo o vývoji hodnoty IN mu budou poskytovány prost ednictvím Emitenta, resp. 

AVANT IS nebo jiné osoby, která bude vykonávat innosti administrátora ve smyslu ZISIF, v elektronické podob  na e-mailovou adresu pro komunikaci.

Závazky Investora Investor se podáním tohoto pokynu zavazuje:
a) uhradit na základ  uzav ení Smlouvy o investici ádn  a v as emisní kurz upisovaných IN a p ípadný vstupní poplatek, je-li uplat ován;
b) bezodkladn  informovat AVANT IS nebo jinou osobu, která bude vykonávat innosti administrátora ve smyslu ZISIF, o zm n  v informacích poskytovaných pro ú ely uzav ení Smlouvy o investici, zejména pak o zm n  e-mailové adresy pro 

komunikaci a informací uvád ných v Identi  ka ním dotazníku anebo Prohlášení o da ové rezidenci;
c) odškodnit Emitenta, AVANT IS nebo jiné osoby, které budou pro Investi ní fond vykonávat innosti obhospoda ovatele anebo administrátora ve smyslu ZISIF, pokud kterékoliv z t chto osob vznikne škoda v d sledku neplatnosti Smlouvy 

o investici z d vod  na stran  Investora, nepravdivosti prohlášení Investora ve Smlouv  o investici anebo v d sledku porušení jiné povinnosti Investora vyplývající pro investory do IN z právních p edpis  anebo ze Smluvní dokumentace.

Rozhodné právo Tento pokyn a Smlouva o investici, je-li na základ  tohoto pokynu uzav ena, se ídí eským právem.

Potvrzení p evzetí pokynu

 Zástupce investi ního zprost edkovatele/AVANT IS (uve te jméno spole nosti):
  

p evzal od Investora Pokyn

V
     

Dne 

Jméno tiskacím písmem
 

Telefon
     

E-mail
     

Kód distributora
 

 Provedení identi  kace a sepsání ve ejné listiny o identi  kaci, spole n  s dodáním fotokopie 2 doklad  totožnosti (notá , kontaktní místo ve ejné správy)

Podpis 
zástupce investi ního zprost edkovatele/AVANT IS
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Lukáš Kupka
Lístek s poznámkou
Completed nastavil Lukáš Kupka



Identi  ka ní a kontrolní dotazník
Fondu kvali  kovaných investor

Investor: fyzická osoba

AVANT investi ní spole nost, a.s. 
Rohanské náb eží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8• Czech Republic; tel.: +420 267 997 769 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz

I O: 275 90 241 • DI : CZ 275 90 241; zapsáno v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

Ov ení totožnosti Investora 
Doklad totožnosti (typ a íslo) Platnost dokladu do Orgán, který doklad vydal

Investorova innost / KontrolaV

Zam stnanec Obor O ekávané ro ní p íjmy

Podnikání

Obor O ekávané ro ní p íjmy

Informace o podnikatelské innosti Investora (obchodní  rma, I O, místo a stát podnikání)

Jiná innost Obor O ekávané ro ní p íjmy

Informace o Investorovi

Jméno a p íjmení Rodné ísloII

Místo a stát narození Státní ob anství Investora Pohlaví

Politicky exponovaná osobaIII

 Ano      Ne    V p ípad , že jste PEP, je nutné doložit p vod  nan ních prost edk , které budou investovány do fondu (nap . doložení pracovního pom ru, da ové p iznání, jiné)

Adresa trvalého pobytu Investora
Ulice íslo popisné íslo orienta ní

Obec PS  Stát

Adresa jiného pobytu Investora (koresponden ní adresa)IV

Ulice íslo popisné íslo orienta ní

Obec PS  Stát 

Telefon E-mail

Bankovní spojení Investora
íslo ú tu nebo IBAN Název banky

Dopl ující údaje k bankovnímu spojení Investora (swift, bic, adresa banky, korespondentské banky)

Stát da ové rezidence Investora (uve te všechna da ová rezidenství)

 R   Pokud jste sou asn  da ovým rezidentem jiného státu, vypl te prosím formulá  Prohlášení o da ové rezidenci.

 
Jiné, uve te:

  
Vypl te prosím vždy formulá  Prohlášení o da ové rezidenci.

 
Pokud jste da ovým rezidentem Spojených stát  amerických   Vypl te prosím formulá  W-9.

Investor   / Zmocn nec  

Informace o Fondu
Název Povinné osoby 

AVANT investi ní spole nost, a.s.
Název Fondu

I O Fondu Sídlo Fondu
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Identi  ka ní a kontrolní dotazník
Fondu kvali  kovaných investor

Investor: fyzická osoba

AVANT investi ní spole nost, a.s. 
Rohanské náb eží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8• Czech Republic; tel.: +420 267 997 769 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz

I O: 275 90 241 • DI : CZ 275 90 241; zapsáno v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

Informace o obchodu a zdroji p íjm  Investora
Ú el obchodu nebo obchodního vztahu 
Úpis / Nákup ú astnických cenných papír  Jiný obchod (uve te popis transakce)

 

Zdroj p íjm  Investora pro realizaci obchodního p ípaduVI

Vlastní majetek / Úspory Prodej nemovitosti

 

P íjmy z podnikání / zam stnání Úv r / Záp j ka

 

P íjmy z dar  i d dictví Jiné zdroje (prosím up esn te)

 

Prohlášení Investora
1) Investor potvrzuje, že obsahu tohoto dotazníku porozum l, vyplnil jej v souladu se svým nejlepším v domím a p i jakékoliv podstatné zm n  údaj  uvedených v tomto dotazníku o této zm n  Povinnou osobu bez zbyte ného odkladu vyrozumí.
2) Investor prohlašuje, že v rámci obchodního vztahu s Povinnou osobu nejedná ani z ásti na cizí ú et a je kone ným p íjemcem veškerých pln ní vyplývajících z tohoto obchodního vztahu. Pokud Investor jedná v rámci obchodního vztahu 

s Povinnou osobu by  z ásti na cizí ú et, prohlašuje, že informace o osob /osobách, která/é je/jsou kone ným p íjemcem pln ní z tohoto obchodního vztahu, byla Povinné osob  poskytnuta v pravdivé, úplné a nezkreslené podob . 
3) Investor bere na v domí, že všechny výše uvedené informace v dotazníku slouží Povinné osob  k identi  kaci a kontrole Investora podle zákona . 253/2008 Sb., o n kterých opat eních proti legalizaci výnos  z trestné innosti a  nancování 

terorismu, v platném zn ní, a že neodpoví-li na n kterou z otázek nebo odpoví-li na n kterou z otázek nepravdiv  nebo neúpln , je Povinná osoba oprávn na odmítnout s Investorem uskute nit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu.
4) Investor bere na v domí, že Povinná osoba je v rámci identi  kace a kontroly Investora podle zákona . 253/2008 Sb., o n kterých opat eních proti legalizaci výnos  z trestné innosti a  nancování terorismu, v platném zn ní, oprávn na požadovat 

od Investora kdykoliv aktualizaci, dopln ní nebo prokázání informací uvedených v dotazníku, a nesplní-li Investor výše uvedený požadavek ani p es opakovanou výzvu Povinné osoby, je Povinná osoba oprávn na ukon it s Investorem obchodní vztah. 
5) Investor se zavazuje oznámit Povinné osob , pokud má být p edm t obchodního p ípadu nebo p ípadný výnos z obchodního p ípadu jakýmkoliv zp sobem p eveden nebo poskytnut ob anu nebo rezidentu Spojených stát  amerických nebo 

na území Spojených stát  amerických.
6) Investor bere na v domí zpracování osobních údaj  Povinnou osobou pro ú ely zákona . 253/2008 Sb., o n kterých opat eních proti legalizaci výnos  z trestné innosti a  nancování terorismu, v souladu s ustanoveními zákona . 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údaj . Podrobné informace o zpracování osobních údaj  Investor  a souvisejících právech jsou uvedeny na internetových stránkách www.avantfunds.cz, konkr. v dokumentu GDPR – Zpracování osobních údaj  
ve spole nosti AVANT investi ní spole nost, a.s.

7) Investor svým podpisem prohlašuje, že zdroj  nan ních prost edk  nepochází z trestné innosti v souladu se zákonem . 253/2008 Sb., o n kterých opat eních proti legalizaci výnos  z trestné innosti a  nancování terorismu.
8) Investor prohlašuje, že v dotazníku jím uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a nezkreslené. Investor bere na v domí, že odpovídá za škodu zp sobenou nepravdivým nebo neúplným vypln ním dotazníku anebo porušením závazku informovat 

Povinnou osobu.
9) Investor bere na v domí, že nespln ní výše uvedených povinnosti anebo povinností vyplývajících z právních p edpis  upravujících identi  kaci a kontrolu Investora, m že zp sobit plné nebo áste né odmítnutí nebo pozdržení výplaty pln ní 

z obchodního vztahu anebo ukon ení obchodního vztahu a že veškerá škoda, která takto Investorovi vznikne nebo m že vzniknout, nem že být v i Povinné osob  anebo osobách, pro které Povinná osoba vykonává innost obhospoda o-
vatele anebo administrátora, uplat ována k náhrad .

Podpis Investora

Datum Místo

Procedura ov ení totožnosti Investora

 Zástupce investi ního zprost edkovatele/AVANT IS (uve te jméno spole nosti):
  

ov il osobn  totožnost Investora

V
     

Dne 

Jméno tiskacím písmem
 

Telefon
     

E-mail
     

Kód distributora
 

 Provedení identi  kace a sepsání ve ejné listiny o identi  kaci, spole n  s dodáním fotokopie 2 doklad  totožnosti (notá , kontaktní místo ve ejné správy)

Podpis ov ující osoby – zástupce 
investi ního zprost edkovatele/AVANT IS

Vysv tlivky
I. Sjednává-li Investor obchod prost ednictvím zástupce, je nezbytné vyplnit tento formulá  pro Investora i zástupce.

II. Nebylo-li p id leno rodné íslo, uve te prosím datum narození Investora.

III. Politicky exponovanou osobou se rozumí:
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné ve ejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, p edseda vlády, vedoucí úst edního orgánu státní správy a jeho zástupce (nám stek, státní tajemník), 

len parlamentu, len ídícího orgánu politické strany, vedoucí p edstavitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justi ního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecn  až na výjimky nelze 
použít opravné prost edky, len bankovní rady centrální banky, vysoký d stojník ozbrojených sil nebo sboru, len nebo zástupce lena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo 
vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném stát , v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osob  uvedené v písmenu a),
2. spole níkem nebo skute ným majitelem stejné právnické osoby, pop ípad  sv enského fondu nebo jiného právního uspo ádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osob  známo, že je 

v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skute ným majitelem právnické osoby, pop ípad  sv enského fondu nebo jiného právního uspo ádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osob  známo, že byly vytvo eny ve prosp ch osoby uvedené v písmenu a).

IV. Uvád jte pouze v p ípad , že se liší od adresy trvalého pobytu Investora

V. Povinným údajem pouze pro Investory, kte í v rámci obchodu budou Fondu zasílat pen žní prost edky.

VI. Povinným údajem pouze pro Investory, kte í v rámci obchodu budou Fondu zasílat pen žní prost edky.
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Lukáš Kupka
Lístek s poznámkou
Completed nastavil Lukáš Kupka

Lukáš Kupka
Lístek s poznámkou
Completed nastavil Lukáš Kupka

Lukáš Kupka
Lístek s poznámkou
Unmarked nastavil Lukáš Kupka
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Prohlášení o da ové rezidenci
Investor: fyzická osoba

AVANT investi ní spole nost, a.s. 
Rohanské náb eží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8• Czech Republic; tel.: +420 267 997 769 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz

I O: 275 90 241 • DI : CZ 275 90 241; zapsáno v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

Informace o Administrátorovi
Fond 

Administrátor

AVANT investi ní spole nost, a.s.
I O Sídlo E-mail

275 90 241 Rohanské náb eží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, CZ info@avantfunds.cz

Informace o Investorovi 
Jméno a p íjmení

Adresa trvalého pobytu
Ulice íslo popisné íslo orienta ní

Obec PS  Stát

Rodné íslo / datum narození Místo a stát narození

Prohlášení o da ové rezidenci
Fyzická osoba je da ovým rezidentem minimáln  v jedné zemi a m že být da ovým rezidentem ve více než jedné zemi. Prosím uve te všechny zem , kde jste da ovým rezidentem, a da ová identi  ka ní ísla (DI ) v takové zemi.

Jako Investor do Fondu tímto prohlašuji, že jsem da ovým rezidentem níže uvedeného státu;

Stát da ové rezidence
      

Da ové identi  ka ní íslo (DI )I

   

• jsem skute ným vlastníkem všech p íjm , které mi budou jako investorovi plynout z Investice do Fondu;
• skute ným majitelem p íjm  plynoucích z investic do Fondu není osoba, která by mohla být považována za da ového rezidenta Spojených stát  amerických (v p ípad , že ano, doložím sou asn  s tímto prohlášením ádn  vypln ný formulá  W-9);
• beru na v domí skute nost, že v p ípad , že nedoložím ádn  skute nosti rozhodné pro posouzení da ov  rezidence, m že mi být Administrátorem do asn  odep ena výplata prost edk  plynoucích z Investice do Fondu anebo m že být 

na vyplácené prost edky aplikována zvláštní sazba dan ; 
• beru na v domí, že v p ípad , že mi bude Administrátorem do asn  odep ena výplata prost edk  plynoucích z Investice do Fondu, nemám nárok na jakékoliv odškodn ní anebo kompenzaci, nebo  takové prodlení bude z d vodu na mé stran ;
• beru na v domí, že v p ípad , že mi bude Administrátorem do asn  odep ena výplata prost edk  plynoucích z Investice do Fondu, mohou být k mé tíži ú továny zvýšené náklady spojené se zdržením výplaty;
• beru na v domí, že Administrátor zpracovává informace uvedené v tomto prohlášení pro ú ely pln ní da ových, ú etních a dalších oznamovacích povinností Fondu, resp. Administrátora. Více informací naleznete na www.avantfunds.cz.

Zavazuji se tímto bezpodmíne n  a neodvolateln , že:
• v p ípad  jakékoliv budoucí zm ny, která by m la vliv na pravdivost výše uvedených prohlášení, budu bezodkladn  informovat Administrátora Fondu o veškerých takových zm nách;
• v p ípad , že dojde k porušení závazku dle p edchozí v ty, odškodním Fond, resp. Administrátora za veškerou škodu, která vznikla jako d sledek nepravdivosti výše uvedených prohlášení;
• na žádost Administrátora doložím dodate n  veškeré skute nosti, pop . p edložím potvrzení správních orgán  vyžadované pro posouzení mé da ové rezidence.

Podpis Investora

Datum Místo

Vysv tlivky
I. DI  se rozumí Da ové identi  ka ní íslo, nebo v p ípad  absence DI , jeho funk ní ekvivalent. íslo DI  je jedine nou kombinací písmen a ísel p id lené jurisdikcí osob  neb subjektu a souží k identi  kaci osoby nebo subjektu pro ú ely 

správy da ových zákon .

1 / 1

Lukáš Kupka
Lístek s poznámkou
Completed nastavil Lukáš Kupka


	f_002: 
	f_001: 
	f_008: 
	f_011: 
	Informace_klient: Off
	f_019: 
	Informace_dan_rez: undefined
	Informace_expon: 
	osoba: undefined

	f_024: 
	copy_f_001: 
	copy_f_008: 
	copy_f_009: 
	copy_f_010: 
	copy_f_011: 
	copy_f_018: 
	copy_f_019: 
	copy_f_025: 
	validate_smlouvaOUpisu: 
	validate_prohlaseniODanoveRezidenci: 
	copy_of_copy_f_002: 
	f_009: 
	dd_funds: []
	fd_address: 
	fd_crn: 
	fd_account_no: 
	fd_bank_name: 
	fd_property_account: 
	f_021: 
	f_022: 0
	f_023: 0
	cast_1_ot_2: Off
	cast_1_ot_2_udaje: 
	cast_1_ot_3: Off
	cast_1_ot_4a: Off
	cast_1_ot_4_zamestnani: 
	cast_1_ot_4b: Off
	cast_1_ot_4_podnikani: 
	cast_1_ot_4c: Off
	cast_1_ot_4d: Off
	cast_1_ot_4_jine: 
	copy_f_002: 
	cast_1_ot_1: 
	copy_f_003: 
	dic: 
	Informace_obchod: Off
	Informace_obchod_jiny: 
	zdroj2: Off
	zdroj3: Off
	zdroj4: Off
	zdroj5: Off
	zdroj6: Off
	Zdroj_prijmu_jiny: 
	fd_security_type: 
	fd_isin: 
	maj_ucet_typ: 
	maj_ucet_cislo: 
	maj_ucet_firma: 
	mena: Kč
	copy_mena: Kč
	mena2: Kč
	f_018: 
	zdroj1: Off
	klasifikace_investora2: Off
	klasifikace_investora3: Off
	klasifikace_investora4: Off
	klasifikace_investora5: Off
	klasifikace_investora6: Off
	podpis_investora_datum: 
	f_003: 
	f_005: 
	f_006: 
	f_007: 
	f_013: 
	f_015: 
	f_016: 
	f_017: 
	klient_cu: 
	klient_banka: 
	klient_banka_dopl: 
	f_009_1: 
	copy_fd_address: 
	copy_fd_crn: 
	f_014: 
	f_014_1: 
	klasifikace_investora1: Off
	copy_f_009_1: 
	copy_f_007: 
	fd_name: 
	printForm: 
	sendFormViaEmail: 
	f_025: 
	copy_podpis_investora_datum: 
	overeni_totoznost: 
	platnost: 
	organ: 
	doklad: 

	zam1: 
	zam2: 
	pod1: 
	pod2: 
	pod3: 
	jin1: 
	jin2: 
	validate_identifikacniDotaznik: 
	usa_dan_rezident: Off
	zastupce_zprostredkovatele: Off
	jmeno_zastupce_zprostredkovatele: 
	overeni_misto: 
	overeni_jmeno: 
	overeni_telefon: 
	overeni_email: 
	kod_distributora: 
	notar: Off
	cast_1_ot_5_ano: 
	cast_1_ot_5: Off
	cast_1_ot_6_ano: 
	cast_1_ot_6: Off
	cast_1_ot_7: Off
	cast_2_ot_10: Off
	cast_2_ot_11: Off
	cast_2_ot_12_popis: 
	cast_3_ot_13_ano: 
	cast_3_ot_13: Off
	cast_3_ot_14_ano: 
	cast_3_ot_14: Off
	cast_3_ot_15: Off
	cast_3_ot_16a: Off
	cast_3_ot_16b: Off
	cast_3_ot_16c: Off
	cast_3_ot_16d: Off
	cast_3_ot_16e: Off
	cast_3_ot_16f: Off
	cast_3_ot_17a: undefined
	cast_3_ot_17a_delka: Off
	cast_3_ot_17a_rozsah: Off
	cast_3_ot_17: undefined
	cast_3_ot_18: Off
	cast_3_ot_18_zkusenosti: 
	idot_poznamky: 
	validate_investicniDotaznik: 
	cast_2_ot_8: Off
	__VER__: 1.4.0-2020-02-25-KOMPLET
	copy_f_010_2: 
	f_010: 
	f_010_2: 
	cast_2_ot_9: Off
	cast_3_ot_17_jednorazove: Off
	cast_3_ot_17_pravidelne: Off
	__MUTATION_CODE__: komplet


