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G. OVĚŘENÍ TOTOŽNOSTI A PODPISU KLIENTA
Tento dokument Ověření totožnosti a podpisu klienta je přílohou G ke Smlouvě o správě investic, kterou
uzavírá společnost Peníze pod kontrolou s.r.o., jako správce se svými klienty (dále jen jako „Smlouva“).
K ověření totožnosti dochází na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen jako „AML zákon“). Za tímto účelem je
Správce oprávněn si udělat kopii z průkazu totožnosti Klienta.
Ověření totožnosti Klienta, popř. jeho zástupce, podle platného dokladu totožnosti provedl pan Ing. Jakub
Hesoun, jednatel společnosti, který zároveň prohlašuje, že podoba Klienta, popř. jeho zástupce, souhlasí
s tímto dokladem totožnosti, že údaje uvedené ve Smlouvě se shodují s údaji v něm uvedenými a že
Klient, popř. jeho zástupce, Smlouvu vlastnoručně podepsal.
Klient tímto zároveň prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona
a že peněžní prostředky poskytnuté Správci na základě Smlouvy nepocházejí z nepoctivých a/nebo
nezákonných zdrojů, zejména z trestné činnosti nebo financování terorismu, že tyto peněžní prostředky
Klient nabyl v souladu s právními předpisy a že jejich použitím nesleduje zakrytí jejich nezákonného
původu ani financování terorismu.
Klient bere na vědomí, že Správce zpracovává shora uvedené osobní údaje Klienta v rozsahu mj.
potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností z platných právních předpisů, tj. za účelem
identifikace a kontroly Klienta ve smyslu AML zákona.

_______________________________
Jméno: Ing. Jakub Hesoun
Funkce: jednatel společnosti

_______________________________
Podpis Klienta

Pokud totožnost ověřila pověřená osoba:
Potvrzuji, že jsem ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, podle platného dokladu totožnosti a údaje
uvedené ve Smlouvě a podoba Klienta, resp. jeho zástupce, souhlasí s dokladem totožnosti. Prohlašuji,
že Klient, resp. jeho zástupce, vlastnoručně podepsal Smlouvu. Dále potvrzuji, že jsem Klienta, resp.
jeho zástupce, před podpisem Smlouvy seznámil s Investiční strategií.

Jméno, příjmení
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Telefon

Místo

Datum

Podpis pověřené osoby
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