SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY E- PERSPEKTIVA
ČÍSLO UZAVŘENÉ „RÁMCOVÉ SMLOUVY O VYDÁVÁNÍ A ODKUPU PODÍLOVÝCH LISTŮ“
..........................................
uzavřená mezi

investiční společností
Společnost:

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Sídlo:

Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8

IČ:

47672684

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850
(dále jen „Investiční společnost“)
s
podílníkem
Identifikační údaje fyzické osoby nepodnikatele/podnikatele

Jméno a příjmení:
Bydliště:
RČ/datum narození:
Identifikační údaje právnické osoby

Obchodní firma:
Místo podnikání:
IČ
Zastoupená
Jméno a příjmení:
RČ/datum narození:
(dále jen „Podílník“)
1.
Předmět Smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Investiční společnosti poskytnout Podílníkovi službu e - Perspektiva za podmínek stanovených
touto smlouvou a přílohami.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti v závislosti na způsobu jejího uzavření, dle Obchodních
podmínek pro obchodování s podílovými fondy investiční společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s. (dále jen „Podmínky“).
Tuto smlouvu je možné uzavřít jen v případě, že Podílník již má s Investiční společností uzavřenou Rámcovou smlouvu o vydávání a
odkupu podílových listů.
Jednotlivé způsoby a podmínky ukončení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Podmínek.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno obdrží Investiční společnost a druhé Podílník.
Podílník podpisem smlouvy stvrzuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že všechny přílohy včetně jejich aktualizací jsou zveřejněny na
Internetové stránce Investiční společnosti a v sídle Investiční společnosti, a rovněž jsou na Internetové stránce Investiční společnosti a
v sídle Investiční společnosti zveřejňovány i další relevantní informace týkající se Investiční společnosti a jí obhospodařovaných
Podílových fondů, včetně informace o vývoji hodnoty Podílového listu.
Smluvní strany společně prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetly, porozuměly a bezvýhradně souhlasí s jejím smyslem a obsahem,
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, skutečné, pravé a svobodné vůle prosté omylu smluvních stran, svobodně, vážně,
a že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. Na důkaz prohlášení
učiněného dle předchozí věty smluvní strany připojují své podpisy.
Pojmy, které nejsou definovány ve smlouvě, se použijí ve významu jim uděleném v přílohách. Přílohy smlouvy tvoří její neoddělitelnou
součást.

Přílohy:

Podmínky
Sazebník poplatků

V Praze dne ..................................................

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

______________________________
Investiční společnost

______________________________
Podílník
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