VÝPOVĚĎ SMLOUVY/SMLOUVY O ÚPISU (dále jen „Výpověď“)
I. Investor
Jméno /obchodní ﬁrma / název

Příjmení

Adresa trvalého bydliště / místa podnikání / sídla
Ulice a č.p.

PSČ

Zástupce Investora
Jméno

Příjmení

Adresa trvalého bydliště
Ulice a č.p.

PSČ

RČ / IČO / NID

Obec

Stát

RČ / datum narození

Obec

Stát

�mto oznamuje CODYA inves�ční společnos�, a.s., IČO 06876897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7923 (dále jen „Společnost“), že vypovídá Smlouvu/Smlouvu o úpisu v souladu s čt. 9.3 písm. a) Podmínek k investování.

II. Předmět Výpovědi
Investor �mto vypovídá
Název Fondu

Smlouvu o úpisu uzavřenou s

zvolte fond...

Částka získaná odkoupením cenných papírů Fondu, příp. snížená o Výstupní poplatek uvedený v Ceníku, bude zaslána na:
a)

bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu (kontrolu čísla účtu můžete provést prostřednictvím služby CODYA Online)

b) jiné * číslo účtu v České republice

Kód banky

vedený v měně CZK

c) jiné * číslo účtu v České republice

Kód banky

vedený v měně

* Nutný úředně ověřený podpis Investora / Zástupce Investora na této Výpovědi

Investor bere na vědomí, že budou odkoupeny jeho veškeré cenné papíry vydané mu příslušným Fondem a nebude mu vrácen již zaplacený
Vstupní poplatek.
Investor �mto vypovídá
Název Fondu

Smlouvu o úpisu uzavřenou s

zvolte fond...

Částka získaná odkoupením cenných papírů Fondu, příp. snížená o Výstupní poplatek uvedený v Ceníku, bude zaslána na:
a)

bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu (kontrolu čísla účtu můžete provést prostřednictvím služby CODYA Online)

b) jiné * číslo účtu v České republice

Kód banky

vedený v měně CZK

c) jiné * číslo účtu v České republice

Kód banky

vedený v měně

* Nutný úředně ověřený podpis Investora / Zástupce Investora na této Výpovědi

Investor bere na vědomí, že budou odkoupeny jeho veškeré cenné papíry vydané mu příslušným Fondem a nebude mu vrácen již zaplacený
Vstupní poplatek.
Investor �mto vypovídá
Smlouvu o poskytování služeb
Investor bere na vědomí, že po uplynu� výpovědní doby bude jeho Majetkový účet zrušen v souladu s Podmínkami k investování.

III. Závěrečná ustanovení
1. Výpověď se řídí Smlouvou o úpisu, Podmínkami k investování, Statutem, Ceníkem a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.
2. Investor podává v souvislos� s Výpovědí žádost o odkup pouze cenných papírů Fondu, jež jsou v jeho vlastnictví, jsou volně převoditelné a nejsou za�ženy právy tře�ch osob (např. zástavním právem). Výstupní poplatek při odkupu cenných papírů Fondu se řídí Ceníkem a Statutem.
3. Částka získaná odkoupením cenných papírů Fondu Investora, příp. snížená o Výstupní poplatek uvedený v Ceníku, bude zaslána na bankovní účet uvedený Investorem ve Výpovědi bez zbytečného odkladu po vypořádání odkupu cenných papírů Fondu v souladu se Statutem.
4. Společnost si vyhrazuje právo zamítnout tuto Výpověď Investora pokud není v souladu s příslušnými právními předpisy. Tato Výpověď je neplatná, pokud je chybně vyplněna nebo podpis Investora není ověřen úředně,
je-li to vyžadováno.
5. Pokud tato Výpověď nestanoví jinak, pak pojmy uváděné ve Výpovědi s velkým počátečním písmenem mají význam deﬁnovaný v Podmínkách k investování nebo ve Smlouvě o úpisu.
6. Tato Výpověď je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.
7. Výpovědní doba v délce odpovídající nejbližšímu následujícímu dni, ke kterému může být Společnos� uskutečněn odkup cenných
papírů Fondů, pokud má investor na svém Majetkovém účtu vedeny cenné papíry Fondu, jinak v délce 1 měsíc počíná běžet ode
Úředně / Obchodním zástupcem ověřený
dne prokazatelného doručení Výpovědi Společnos�.

podpis Investora / Zástupce Investora*

IV. Podpis

Datum

Údaje o Obchodním zástupci (dále jen „OZ“), který ověřil
totožnost Investora/Zástupce Investora, který podepsal
tuto Žádost, a údaje v Žádos�:

Název obchodního partnera

Jméno a příjmení OZ

Evidenční číslo OZ

E-mail OZ

Telefon OZ
Podpis OZ

* Podpis Investora nemusí být ověřen úředně v případě, že Investor nemá na svém Majetkovém účtu vedeny žádné cenné papíry.

Výpověď v2_072022

