Prohlášení CRS – fyzické osoby
CRS declaration form

1. Klient – identifikace klienta dle aktuálních údajů (všechny údaje jsou povinné) / Client – identification of Client according to actual data (mandatory)
Titul, jméno, příjmení / Title, name, surname

Rodné číslo / Personal ID number
Žena / Female

Datum narození / Date of birth

Muž / Male

Místo narození (město a stát) / Place of birth (city, country) Státní občanství / Citizenship: ČR / CZ
jiné / Other

Trvalý pobyt (ulice, PSČ, místo, stát) / Address of permanent residency (street, postal code, city, country)

Korespondenční adresa / Mailing address – if different from address of permanent residency (street, postal code, city, country)

Telefon / Telephone

E-mail 1)

Občanský průkaz, podle kterého byla provedena identifikace Klienta: / Personal identification document according to which the Client‘s identity has been verified:
Číslo
Number

Vystaven kým
Issuing Authority of the ID

Vystaven dne
Date of Issue

Platnost do
ID valid until

Daňový rezident (stát, kde má Klient (poplatník) neomezenou daňovou povinnost jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území z tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí).
Country of tax residency (state where a Client (taxpayer) has an unlimited tax liability both on income from sources within the territory of that state and on income from sources abroad).
ČR / CZ

jiný, uveďte jaký / other (please state the country of tax residency)

Oznámení DIČ (TIN) / Tax Identification Number (mandatory)
Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je využíváno pro daňové účely a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ. / Client, as a citizen and tax
resident of the Czech Republic hereby declares that his/her Personal ID number is his/her Tax Identification Number and that no other Tax Identification Number has been
issued to him/her.
	Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN): / Client hereby declares that the below mentioned Tax identification number
has been issued to him/her in his/her country of tax residency:
DIČ (TIN) v zemi daňové rezidence: / Tax identification number (TIN) in the
country of tax residency:

DIČ je daňové identifikační číslo, nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové
účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (nebo-li TAX IDENTIFICATION
NUMBER (TIN)). / TIN is a tax identification number or similar identification number that
has been allocated to a person for tax purposes in the country where he/she is resident.

Oznámení další daňové rezidence Pokud je Klient daňovým rezidentem ve více zemích, uvede zde všechny daňové rezidence a přidělené DIČ (TIN) /
Additional countries of tax residency Please indicate additional countries of tax residency (if any) and relevant TINs
Další daňová rezidence: /Additional country of tax residency:

DIČ v zemi daňové rezidence: / TIN in country of tax residency:

Oprávněný zástupce V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce“.
Authorized representative In the case that authorized representative acts on behalf of the Client, please attach a duly completed form „Authorized Representative“.

2. Prohlášení Klienta / Client’s declaration
1. Klient bere na vědomí, že uvede-li v tomto Prohlášení CRS při vyplnění svých identifikačních/osobních údajů některý z těchto údajů v nové, aktualizované podobě, považuje se toto
Prohlášení CRS rovněž za žádost o změnu těchto identifikačních/osobních údajů a veškeré jím zde oznámené změny nabývají účinnosti dnem doručení tohoto Prohlášení CRS do
sídla Pioneer Asset Management, a.s., společnosti skupiny Amundi, IČO 25684558, Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00 („Společnost“). Klient souhlasí se zpracováním,
shromažďováním a předáváním všech zde uvedených identifikačních/osobních údajů pro evidenční a daňové účely a dále způsobem a v rozsahu uvedeném v příslušných obchodních
podmínkách Společnosti („Podmínky“)./ Client acknowledges that if he/she states in this CRS declaration form any his/her identification data in a new, updated form, this CRS
declaration form shall also be considered a request to amend these identification data and all of these changes become effective upon receipt of this CRS declaration form
by Pioneer Asset Management, a.s., a company of the Amundi group, IČO 25684558, Prague 4, Želetavská 1525/1, Postal code 140 00 („Company“). The Client agrees with
the processing, collection and transmission of all identification / personal data provided herein for registration and tax purposes and by the means and to the extent specified in
the relevant Terms and Conditions of the Company (the „Terms“).
2. Klient prohlašuje, že má přístup na internet, přičemž na důkaz toho uvádí výše svou e-mailovou adresu. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely informování Klienta
dle příslušných právních předpisů Společnost použije nejaktuálnější Klientem oznámený e-mail uvedený na formuláři Společnosti. / Client declares that he/she has access to the
Internet while on evidence he/she indicates his/her e-mail address above. For the avoidance of any doubt, for the purpose of informing the Client according to any relevant laws,
the Company will use the latest e-mail address notified by the Client.
3. Klient uděluje souhlas k využívání svého rodného čísla v souvislosti s investičními službami podle Smlouvy a Podmínek ve smyslu § 13a písm. g) a § 13c odst. 1 písm. c)
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů./ The Client agrees that his/her identification number will
be used in respect of investment services under the Agreement and Terms, in accordance with § 13a point g) and § 13c para 1 point c) of the Act on registration of population and
identification numbers and on amendments to certain laws, as amended.
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4. Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu Informací pro zákazníky Společnosti ani Zakázaným investorem podle Podmínek, a že jím vlastněné podíly
podle Smlouvy nehodlá převést na žádnou osobu, která je Zakázaným investorem. / The Client declares that he/she is not a politically exposed person according to the Information
for clients of the Company nor Prohibited investor according to the Terms and that he/she has no intention to transfer the units/shares owned by the Client to any person which is
a Prohibited investor.
5. Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto Prohlášení CRS jsou správné a úplné a zavazuje se, že veškeré změny zde uvedených údajů bezodkladně písemně
oznámí Společnosti, a že Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů. / Client confirms that all the information set out in this
CRS declaration form is correct and complete and agrees to inform the Company of any change of information provided herein without undue delay and that the Company shall not
be responsible for any damages caused by stating incorrect or incomplete data by the Client.
Prohlášení CRS je vyhotoveno v českém a anglickém jazyce, přičemž v případě jakéhokoli rozporu mezi oběma verzemi je rozhodující české znění. / CRS declaration form has been
concluded in Czech and English version and in case of any discrepancies between versions the Czech one shall prevail.
V / In

1)

dne / On

Podpis Klienta / Client‘s signature

Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6.5. Podmínek/ Providing e-mail address by the Client is a condition of
providing information in a way allowing remote access in accordance with Article 6.5 of the Terms.

