SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ
FONDOVÉHO PORTFOLIA

Číslo smlouvy

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15
zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524, IČO 60196769
zastoupená Komerční bankou, a.s. Komerční banka, a.s. dále jen jako Distributor.
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 11407
zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054

Trvalý pobyt: , , ,
Rodné číslo/datum narození:

Článek 1. Úvodní ustanovení
1.1

Budeme pro vás za podmínek stanovených v této smlouvě obhospodařovat Fondové portfolio našim
jménem a na váš účet, pokud tato smlouva nestanoví jinak nebo pokud z povahy jednání, které
uskutečňujeme, nevyplývá, že jednáme vašim jménem a na váš účet, a vy se za to zavazujete platit
Odměnu.

Článek 2. Fondové portfolio
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

Bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dní, nám
svěříte Prostředky. Prostředky se stávají součástí Portfolia dnem, kdy s nimi získáme právo nakládat na
váš účet.
Berete na vědomí a souhlasíte, že vaše Fondové portfolio budeme obhospodařovat v rámci modelového
koše fondů selektovaných z našich investičních fondů a z fondů skupiny AMUNDI, který bude jednotný pro
příslušnou Investiční strategii a který budeme průběžně modifikovat. Máte právo vložit do Fondového
portfolia Aktiva, která vlastníte. Vyhrazujeme si právo vklad příslušného Aktiva s ohledem na jeho
specifický charakter odmítnout. Berete na vědomí, že vámi vložené portfolio Aktiv bude s ohledem na
příslušnou Investiční strategii v rámci Fondového portfolia upraveno tak, že vaše původní Aktiva mohou být
z části anebo úplně prodána tak, aby složení Fondového portfolia odpovídalo modelovému koši fondů v
rámci příslušné Investiční strategie.
Prostředky nám svěříte převodem příslušné částky z vašeho Běžného účtu uvedeného v příloze č. 2,
přičemž v příslušném platebním příkazu vždy uvedete jako variabilní symbol referenční číslo sjednané
strategie smlouvy, jak je uvedeno v příloze č. 1. S ohledem na charakter nabízeného produktu berete na
vědomí, že máte povinnost zachovat Běžný účet ve měně příslušné strategie po celou dobu trvání této
smlouvy. Nemáte-li běžný účet vedený Distributorem, Distributor vám pro účely investic a výběrů
Prostředků dle této smlouvy běžný účet bezplatně zřídí a bude bezplatně vést.
Prostředky, které nám podle této smlouvy svěříte, musí činit alespoň 250 000 Kč. Máte právo nás kdykoli
po dobu účinnosti této smlouvy rozšířit Portfolio o další Prostředky. Výše Prostředků zamýšlených k
rozšíření Portfolia, které nám svěříte k obhospodařování, musí činit minimálně 5 000 Kč před stržením
případné vstupní odměny. Z Fondového portfolia je možné vybírat Prostředky pouze převodem na váš
Běžný účet. Máte právo kdykoli nás prostřednictvím Distributora písemně požádat o výběr Prostředků.
Berete na vědomí, že při úpravě váhy jednotlivých fondů v modelovém koši fondů bude po dobu čtrnácti
(14) kalendářních dní pozastavena možnost vkládat a vybírat Prostředky. Vaší žádosti o výběr Prostředků
musíme vyhovět, pokud jsou splněny následující podmínky:
a) hodnota vybíraných Prostředků je minimálně 5 000 Kč;
b) hodnota Portfolia neklesne v důsledku výběru pod 100 000 Kč.
K prodeji Aktiv s ohledem na vámi zvolenou strategii přistoupíme tak, abychom bez zbytečného odkladu,
zpravidla do deseti (10) Obchodních dní, vyhověli vaší žádosti o výběr Prostředků. Prostředky vám
převedeme na Běžný účet.
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Článek 3. Obhospodařování portfolia
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

Smlouvou nás pověřujete k obhospodařování Fondového portfolia, které bude obhospodařováno v rámci
modelového koše fondů vytvořeného z našich fondů a fondů skupiny AMUNDI jednotného pro příslušnou
Investiční strategii, který budeme průběžně modifikovat. Budeme obhospodařovat Fondové portfolio
na základě naší volné úvahy v souladu s Investiční strategií, v rozsahu a za podmínek stanovených v této
smlouvě. Investiční strategie s vámi byla dohodnuta v návaznosti na výsledek Investičního dotazníku –
testu vhodnosti („Investiční profil“) a tvoří část přílohy č. 1. Při obhospodařování Fondového portfolia
budeme postupovat s odbornou péčí.
Můžete zvolit pouze takovou Investiční strategii, která odpovídá vašemu Investičnímu profilu nebo která je
pro vás konzervativnější. Pokud je v rámci aktualizace vašich informací v Investičním dotazníku – testu
vhodnosti zjištěno, že je stávající Investiční strategie dynamičtější, než by odpovídalo vašemu novému
Investičnímu profilu, vyzveme vás k uzavření dodatku na příslušnou konzervativnější Investiční strategii,
která odpovídá novému Investičnímu profilu.
Odmítnete-li změnit svou Investiční strategii v souladu s novým konzervativnějším Investičním profilem,
neumožníme vám další investice v rámci tohoto Investičního profilu a příslušnou smlouvou. V takovém
případě odmítneme další investice a vrátíme vám nově vložené Prostředky na Běžný účet. Tímto není
dotčeno vaše právo zvolit konzervativnější investiční strategii.
Informace vámi poskytnuté v Investičním dotazníku – testu vhodnosti musí být v souladu s požadavky
regulace pravidelně aktualizovány, k čemuž vás vyzveme vždy po uplynutí dvou a půl roku. V případě, že
dojde v průběhu trvání smlouvy ke změně investiční strategie na základě vaší volby nebo jako důsledek
vašeho odlišného Investičního profilu podle Investičního dotazníku – testu vhodnosti, je taková změna
účinná od začátku kalendářního čtvrtletí následujícího po této změně. V případě, že déle než 4 roky
neaktualizujete Investiční dotazník – test vhodnosti, jsme oprávněni další investice odmítnout a vrátit
Prostředky na Běžný účet.
V rámci obhospodařování Fondového portfolia na váš účet budeme zejména:
a) nakupovat a prodávat Aktiva;
b) vypořádávat obchody s Aktivy a Prostředky samostatně nebo prostřednictvím třetích osob.
Souhlasíte s tím, že jednotlivé obchody, které v rámci obhospodařování Fondového portfolia uzavřeme,
budou zpravidla uskutečňovány na základě našich sdružených pokynů. Obchod uskutečněný na základě
sdružených pokynů pro vás nesmí být méně výhodný než obchod provedený samostatně. Máte nárok na
Aktiva získaná uskutečněním obchodu na základě sdružených pokynů ve výši odpovídající vašemu podílu
na objemu obchodu.
Hodnotu Fondového portfolia pro účely této smlouvy stanovíme výpočtem na základě aktuálních hodnot
zveřejněných pro jednotlivá Aktiva Fondového portfolia. Výpočty těchto aktuálních hodnot Aktiv ve
Fondovém portfoliu jsou uvedeny v jednotlivých statutech fondů, které jsou k dispozici na pobočkách
Distributora a Internetových stránkách Obhospodařovatele.
Předmět této smlouvy nezahrnuje:
a) účast a hlasování na valných hromadách či jiných shromážděních z titulu hlasovacích práv spojených s
Aktivy, či jiné vykonávání hlasovacích práv spojených s Aktivy;
b) výkon jakéhokoliv práva vlastníka Aktiv, které je emitované subjektem, s nímž bylo zahájeno insolvenční
řízení nebo ohledně něhož byl prohlášen konkurz nebo bylo vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými
právními účinky, nebo který vstoupil do likvidace případně je účastníkem přeměny některým ze způsobů
podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, obdobné přeměny
podle jiných právních předpisů, nebo transakce, která má obdobné účinky;
c) výkon jakéhokoliv práva vlastníka Aktiva, které je předmětem jakéhokoli soudního, rozhodčího či jiného
řízení.
Budeme vás informovat o potřebě výkonu práv uvedených v předchozím odstavci, pokud se o takové
potřebě v souvislosti s obhospodařováním Fondového portfolia podle smlouvy dozvíme. Nejsme povinni
vás podle předcházející věty informovat, pokud je zřejmé, že relevantní informaci již znáte nebo je
zveřejněna emitentem v souladu s prospekty nebo statuty emitovaných investičních nástrojů.

Článek 4. Klientské výpisy
4.1
4.2

4.3

Povedeme evidenci všech obchodů, které uskutečníme v rámci obhospodařování Fondového portfolia v
rozsahu stanoveném právními předpisy a v souladu s čl. 2 Podmínek obhospodařování.
Budeme vám zasílat pravidelné výpisy obsahující informace o transakcích, stavu a hodnotě Fondového
portfolia k poslednímu dni uplynulého kalendářního čtvrtletí („Transakční a stavový výpis“) nejpozději
do patnáctého kalendářního dne měsíce následujícího po čtvrtletí, za které je tento výpis posílán. Budeme
vám dále zasílat pravidelný výpis obsahující veškeré uskutečněné transakce za poslední kalendářní rok
včetně jejich daňových souvislostí vztahujících se k plnění příslušného daňového testu ve smyslu
aplikovatelných právních předpisů za účelem využití pro plnění vašich případných daňových povinností
(„Roční transakční výpis“).
Souhlasíte s tím, že vám budou výše uvedené výpisy zasílány elektronicky na vaši emailovou adresu
uvedenou v příloze č. 2. Berete na vědomí, že nepřebíráme na základě smlouvy odpovědnost za splnění
vašich daňových povinností vztahujících se k této smlouvě vůči příslušnému finančnímu úřadu nebo jinak.
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4.4

Obhospodařovatel může zasílat informace prostřednictvím příslušné internetové aplikace, a to za
předpokladu, že Klient uzavřel s Distributorem příslušnou smlouvu umožňující používání takovéto
aplikace.

Článek 5. Vaše práva a povinnosti
5.1

5.2
5.3

Zavazujete se kdykoli bez zbytečného odkladu na základě naši žádosti vystavit v náš prospěch,
ve prospěch Distributora či ve prospěch jiné námi určené osoby plnou moc v rozsahu podle následujícího
článku této smlouvy ve formě samostatného dokumentu a ve znění nám vyhovujícím, která bude potřebná
k plnění našich povinností podle této smlouvy.
Máte povinnost poskytnout nám nebo osobám námi určeným veškerou součinnost, která je potřebná
k řádnému plnění našich povinností podle této smlouvy, a po dobu účinnosti této smlouvy nepověříte
obhospodařováním Fondového portfolia třetí osobu.
Berete na vědomí, že tento produkt není určen pro daňové rezidenty ze zemí mimo Evropský hospodářský
prostor, se kterými nemá Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Pokud máte
daňový domicil mimo Evropský hospodářský prostor, máte povinnost předložit nám bez zbytečného
odkladu po uzavření smlouvy potvrzení příslušného orgánu o vašem daňovém domicilu. Máte dále
povinnost předkládat nám nové potvrzení o vašem daňovém domicilu vždy do konce ledna každého
kalendářního roku. V případě, že v průběhu kalendářního roku dojde ke změně vašeho daňového domicilu,
máte povinnost prokázat nám tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nepředložíte-li potvrzení
o daňovém domicilu, berete na vědomí, že nebudeme měnit složení Fondového portfolia, a tato smlouva
může být vypovězena.

Článek 6. Plná moc, použití třetích osob
6.1
6.2
6.3

Touto smlouvou nám udělujete plnou moc ke všem jednáním, které s ohledem na ustanovení této smlouvy
budeme činit na váš účet při obhospodařování Fondového portfolia.
Jsme oprávněni použít (zmocnit za sebe) k výkonu jakékoli činnosti související s obhospodařováním
Fondového portfolia třetí osobu. V takovém případě sami odpovídáme za řádné plnění povinností podle
smlouvy, jako kdybychom tyto činnosti vykonávali sami.
Prohlašujeme, že výkon níže uvedených činností souvisejících s obhospodařováním Fondového portfolia
bude vykonávat Distributor:
a) kontaktní místo pro podávání vašich žádostí, stížností, doručování dokumentů, vaši identifikaci,
vyhodnocování Investičního dotazníku – testu vhodnosti, aktualizaci informací od vás atd.;
b) poskytování informací vztahujícím se k vašemu Fondovému portfoliu a k této smlouvě.

Článek 7. Vypořádání obchodů
7.1

7.2

Touto smlouvou nás zmocňujete, abychom vám zajistili vypořádání obchodů s Aktivy a zastupovali vás
v jakýchkoliv záležitostech a provádění jakýchkoliv jednání ve vztahu k mezinárodním vypořádacím
centrům cenných papírů (zejména Euroclear nebo Clearstream), případně jiným globálním či lokálním
správcům vedoucích evidenci cenných papírů (dále jen „Správce evidence“) ohledně Aktiv, která jsou pro
nás evidována na majetkových účtech vedených pro naši společnost (dále jen „Účty“), zejména k otevření
jednoho nebo více Účtů u Správce evidence, včetně registrace naší společnosti jako správce Účtů,
jakémukoliv nakládání s cennými papíry na Účtech, včetně registrace jejich převodů a přechodů (a to i
mezi jednotlivými Správci evidence) či jejich registrace při primární emisi, zapsání a výmazu pozastavení
výkonu práva nakládat s Aktivy na Účtech a podání pokynu k vytvoření výpisu z příslušné evidence z Účtů
a převzetí těchto výpisů; a k provádění veškerých úkonů směřujících k výkonu a zachování práv spojených
s Aktivy, která pro vás spravujeme.
Toto zmocnění nám udělujete na dobu neurčitou a zaniká dnem zániku této smlouvy nebo dnem zániku
našeho pověření dle této smlouvy.

Článek 8. Odměna a poplatky
8.1

8.2

Odměna je sjednána jako vstupní odměna pro Distributora hrazená z objemu Prostředků vkládaných dle
této smlouvy do Fondového portfolia (prvotní vklad nebo dodatečné vklady po dobu existence smlouvy),
která je splatná ke dni vložení Prostředků do Fondového portfolia. Dohodli jsme se, že vám automaticky
odečteme vstupní odměnu z objemu Prostředků vložených do Fondového portfolia. Výše vstupní odměny
pro jednotlivé investiční strategie je určena aktuálním Ceníkem, který je dostupný na pobočkách
Distributora a Internetových stránkách Obhospodařovatele.
Berete na vědomí, že vedle vstupní odměny dle této smlouvy se k jednotlivým Aktivům (fondům)
obsaženým ve Fondových portfoliích vztahují další náklady, zejména poplatky za obhospodařování Aktiv
a případně další náklady fondů, které jsou podrobně popsány v jednotlivých statutech příslušných fondů.
Tyto náklady jsou započítány do aktuální hodnoty Aktiv. Statuty těchto fondů jsou dostupné na
Internetových stránkách Obhospodařovatele a na pobočkách Distributora.
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8.3

8.4

Souhlasíte s tím, že na naši žádost nám nahradíte veškeré účelně vynaložené náklady včetně všech
poplatků třetích osob, které se podílí na poskytování služeb dle této smlouvy, vzniklé v souvislosti
s uzavřením, plněním, změnou, ukončením, nebo porušením této smlouvy a veškerých smluv uzavřených
na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou, jakož i veškeré náklady, které vynaložíme na ochranu
nebo výkon jakéhokoli našeho práva podle této smlouvy a veškerých smluv uzavřených na základě nebo v
souvislosti s touto smlouvou.
Souhlasíte, že naše případné pohledávky za vámi vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou hrazeny
z Fondového portfolia. Po splatnosti příslušné pohledávky převedeme bez vašeho dalšího souhlasu
odpovídající částku z Fondového portfolia na úhradu takové pohledávky.

Článek 10. Informace o investičních službách a nástrojích
10.1
10.2

Na základě této smlouvy vám poskytujeme informace o investičních službách a investičních nástrojích a
další povinné informace dle ZPKT, které jsou uvedeny v plném rozsahu v Podmínkách obhospodařování
nebo na Internetových stránkách Obhospodařovatele.
Výslovně souhlasíte s poskytováním aktualizovaných informací prostřednictvím Internetových stránek
Obhospodařovatele ve smyslu ustanovení § 15e písm. b) ZPKT.

Článek 11. Naše odpovědnost
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Odpovídáme vám za škodu, která vznikne v důsledku porušení naší povinnosti podle této smlouvy.
Neodpovídáme za škodu, která vám vznikne v důsledku poklesu hodnoty Aktiv nebo Prostředků ve
Fondovém portfoliu, ledaže k poklesu hodnoty dojde v důsledku porušení některé z našich povinností podle
této smlouvy
Neodpovídáme za škodu, která vám vznikne v důsledku prodlení se splněním některé z vašich povinností
podle této smlouvy.
Neodpovídáme za jakékoli výdaje, ztráty, závazky či náklady, které vám vzniknou přímo či nepřímo v
souvislosti s obhospodařováním Fondového portfolia, ledaže tato skutečnost vznikla v důsledku porušení
některé z našich povinností podle této smlouvy
Neodpovídáme za jakékoli výdaje, ztráty, závazky či náklady vzniklé na váš účet přímo či nepřímo
v souvislosti s obhospodařováním Fondového portfolia, pokud tyto skutečnosti vznikly v důsledku časové
prodlevy mezi (i) udělením našeho pokynu k uskutečnění určitého obchodu a jeho skutečným provedením
nebo (ii) učiněním našeho rozhodnutí o uskutečnění určitého obchodu a jeho skutečným provedením,
ledaže taková časová prodleva byla způsobena v důsledku porušení některé z našich povinností podle této
smlouvy.

Článek 12. Komunikace s vámi
12.1

12.2

Veškeré vaše písemnosti týkající se této smlouvy, tj. veškeré žádosti, podněty, stížnosti, návrhy na změny
této smlouvy a jakékoliv jiné dokumenty („Zásilky“) nám budete doručovat prostřednictvím Distributora.
Vaše dotazy týkající se výkonu obhospodařování Fondového portfolia nám Distributor předá k
zodpovězení. Souhlasíte, že veškeré Zásilky, které jsou určené vám, vám můžeme doručovat přímo na
Kontaktní e-mailovou adresu nebo prostřednictvím Distributora na Kontaktní adresu.
Zásilky je možné podle okolností doručovat elektronicky, osobně, poštou, kurýrní službou nebo jiným
způsobem umožňujícím přepravu a prokazatelné doručení Zásilky. V případech, kdy obecně závazné
předpisy stanoví podmínku výslovného souhlasu s doručováním informací elektronickou cestou, výslovně
souhlasíte s tím, aby vám byly tyto informace doručovány elektronicky, a to zejména emailem nebo
prostřednictvím odkazu na naše webové stránky, případně prostřednictvím jiné osoby. Zásilky doručované
poštou se považují za doručené pátý (5.) Obchodní den po jejich odeslání na území České republiky
či osmý (8.) Obchodní den po jejich odeslání na adresu mimo Českou republiku, bez ohledu na to, jestli
adresát Zásilku převzal či nikoliv. V případě, že se Zásilka vrátí jako nedoručitelná, považuje se za okamžik
doručení den vrácení Zásilky odesílateli, pokud tato skutečnost nastala dříve než ve lhůtách uvedených
v předchozí větě. Zásilky doručované elektronicky se považují za doručené v okamžiku odeslání
elektronické pošty na vaši Kontaktní e-mailovou adresu.

Článek 13. Trvání a zánik smlouvy
13.1
13.2

Tuto smlouvu s námi sjednáváte na dobu neurčitou. Smlouva nahrazuje jakákoli případná předchozí ústní
nebo písemná smluvní ujednání nebo dohody mezi námi a vámi.
Můžete, stejně jako my, smlouvu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď smlouvy musí
být písemná. Výpovědní doba je pět (5) Obchodních dní a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé
smluvní straně, případně pozdějším dnem stanoveným ve výpovědi. V případě, že nám nesvěříte
Prostředky v minimální výši dle článku Fondové portfolio do jednoho měsíce od uzavření této smlouvy,
máme právo smlouvu vypovědět s účinností ke dni, kdy vám bude výpověď doručena. Účinností výpovědi
tato Smlouva zaniká.
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13.3

13.4
13.5

13.6

V den zániku smlouvy zaniká naše povinnost obhospodařovat Fondové portfolio podle smlouvy. V případě,
kdy by vám v souvislosti se zánikem smlouvy mohla vzniknout škoda, jsme povinni vás upozornit, jaká
opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže nemůžete tato opatření učinit ani prostřednictvím jiných
osob a požádáte nás, abychom je učinili, jsme povinni tato opatření učinit.
V případě zániku smlouvy jsme povinni zpeněžit Aktiva, která se nacházejí ve vašem Fondovém portfoliu,
zpravidla do deseti (10) Obchodních dní a takto získané prostředky převést na váš Běžný účet s tím,
že proces zpeněžení Aktiv můžeme zahájit již v okamžiku doručení výpovědi smlouvy.
Podmínkou zpeněžení Aktiv je skutečnost, že takové zpeněžení neznemožňuje charakter nakoupených
Aktiv. Neumožňuje-li charakter nakoupených Aktiv bezodkladné zpeněžení, vydáme vám Aktiva, a to
způsobem obvyklým s ohledem na druh vydávaných Aktiv. Před vydáním Prostředků jsme oprávněni
použít tyto Prostředky bez vašeho dalšího souhlasu k úhradě našich pohledávek vzniklých za vámi
v souvislosti s touto smlouvou, a to i dosud nesplatných.
Při ukončení smlouvy dohodou anebo nejpozději současně s výpovědí smlouvy máte právo požádat, je-li to
s ohledem na charakter Aktiv ve Fondovém portfoliu a metodu jejich evidence možné, o převod veškerých
Aktiv z Fondového portfolia do příslušné evidence vedené námi nebo Distributorem na účet vlastníka nebo
zákazníka za podmínky podpisu odpovídající komisionářské smlouvy.

Článek 14. Trvání a zánik smlouvy
14.1

14.2

14.3
14.4

14.5

Přílohy smlouvy tvoří:
1. Investiční strategie;
2. Údaje o klientovi;
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů.
V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí smlouvy Podmínky obhospodařování.
Podpisem smlouvy potvrzujete, že jsme vás seznámili s obsahem a významem Podmínek
obhospodařování, jakož i dalších dokumentů, na které se v Podmínkách obhospodařování odkazuje, a
výslovně s jejich zněním souhlasíte.
Prohlašujete, že jsme vás upozornili na ustanovení, které odkazují na shora uvedené dokumenty stojící
mimo vlastní text smlouvy a jejich význam vám byl dostatečně vysvětlen. Berete na vědomí, že vás vedle
smlouvy zavazují i tyto dokumenty a že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto
dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze
smlouvy.
Potvrzujete, že prohlášení učiněná v článku 1 Podmínek obhospodařování jsou pravdivá, úplná a
nezavádějící.
Změna příloh č. 1 a 2 a údajů v nich obsažených se provádí osobně na pobočce Distributora tak, že
Distributor vyhotoví nové znění příslušné přílohy, které podepíšete vy i Distributor, který vám následně
jedno vyhotovení nového znění příslušné přílohy předá. Nové znění příslušné přílohy bude účinné první
Obchodní den po dni, kdy vám Distributor předá vyhotovení nového znění příslušné přílohy.
Příloha č. 3 upravuje váš souhlas se zpracováním Osobních údajů. Máte právo tento souhlas kdykoli
písemně odvolat.

Článek 15. Závěrečná ustanovení
15.1
15.2
15.3
15.4

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího sjednání.
Pojmy uvedené ve smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný zde, v Podmínkách
obhospodařování či v jiném dokumentu tvořícím přílohu nebo součást smlouvy.
Smlouva se řídí právním řádem České republiky a je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž vy i my
obdržíme po jednom vyhotovení.
Tato smlouva nahrazuje v plném rozsahu veškeré smlouvy o obstarávání koupě nebo prodeje cenných
papírů kolektivního investování, které mají shodné číslo smlouvy, jako číslo uvedené v této smlouvě, a
které jsme spolu sjednali do dne sjednání této smlouvy. Veškerá práva a povinnosti z původní smlouvy se
považují ode dne účinnosti této smlouvy za práva a povinnosti podle této smlouvy.
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V dne
Za Investiční kapitálovou společnost KB, a.s.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

Komerční banka, a.s.
Jméno:
Funkce:

Komerční banka, a.s.
Jméno:
Funkce:

V dne

___________________________________________________________________________________________________

vlastnoruční podpis
Jméno:
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