
⃣ Jednorázový Pokyn k odkupu Podílových listů, 

nebo

⃣	Pokyn k pravidelnému odkupu Podílových listů, 

konkrétně: Částka v Kč (min. 500,- Kč) První odkup provést v měsíci

Peněžní prostředky odpovídající odkupovaným Podílovým listům požaduje Investor převést na následující bankovní účet:

Pravidelný měsíční odkup (vyplňte částku a měsíc) 

Pravidelný čtvrtletní odkup (vyplňte částku a měsíc)

Pravidelný půlroční odkup (vyplňte částku a měsíc)

Pravidelný roční odkup (vyplňte částku a měsíc)
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Shora uvedený bankovní účet je

⃣	 Bankovním účtem Investora, uvedeným ve Smlouvě.

⃣	Jiným Bankovním účtem Investora.

I. Identifikace Investora a/nebo zástupce Investora

 (dále jen „Investor“)

Fyzická osoba: Rodné číslo  
(dat. nar., nebylo-li r.č. přiděleno)
Právnická osoba: IČO

Jednání na základě

Identifikační číslo
(číslo smlouvy)

Fyzická osoba: Jméno, příjmení 
(+ obchodní firma / název a IČO u FO podnikající – oddělte lomítkem)
Právnická osoba: obchodní firma nebo název

Jméno, příjmení
Osoba jednající za investora (zmocněnec / zákonný zástupce / opatrovník / statutární orgán)

Rodné číslo (dat. nar., nebylo-li r. č. přiděleno)

Fyzická osoba: Trvalý pobyt / jiný pobyt u cizinců: ulice a č. popisné / č. orientační (+ místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)
Právnická osoba: Sídlo: ulice a č. popisné / č. orientační

Trvalý pobyt / jiný pobyt u cizinců: ulice a č. popisné / č. orientační

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od adresy pobytu / místa podnikání), ulice a č. popisné / č. orientační, obec, PSČ

PSČ

PSČ

Obec a stát

Obec a stát

Pokyn k odkupu Podílových listů
Investor tímto TESLA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Konviktská 291/24, PSČ 110 00, IČ: 276 47 188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11488 (dále jen „Společnost“) podává Pokyn k odkupu Podílových listů v souladu se Smlouvou a VOP. 

II. Pokyn k odkupu Podílových listů
Všechny Podílové listy   nebo   Částka v Kč nebo Počet Podílových listů

Číslo účtu / kód banky Variabilní symbol Specifický symbol

Obsah Pokynu k odkupu Podílových listů:



III. Závěrečná ustanovení
1. Pokyn k odkupu Podílových listů se řídí Smlouvou, VOP, Ceníkem a statutem Fondu.

2. Pojmy uvozené v Pokynu k odkupu Podílových listů velkým písmenem mají význam, uvedený ve VOP.

3. Neobsahuje-li Pokyn k odkupu Podílových listů stanovené náležitosti, Společnost vyzve Investora k doplnění a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud Investor Pokyn 
k odkupu Podílových listů v takové lhůtě nedoplní, nebude Společnost k takovému Pokynu k odkupu Podílových listů přihlížet a pro odkup Podílových listů bude třeba 
podat nový, řádně zpracovaný Pokyn k odkupu Podílových listů. Společnost si vyhrazuje právo telefonického ověření Pokynu k odkupu Podílových listů.

4. Investor prohlašuje, že údaje uvedené v Pokynu k odkupu Podílových listů jsou správné a úplné, že je vlastníkem Podílových listů a je oprávněn podat Pokyn k odkupu 
Podílových listů. Současně prohlašuje, že Podílové listy nejsou zatíženy žádnými právy třetích osob. Investor dále prohlašuje, že byl seznámen se všemi skutečnostmi 
týkajícími se odkupu Podílových listů.

5. Společnost si vyhrazuje právo zamítnout provedení Pokynu k odkupu Podílových listů v případech stanovených Smlouvou, VOP nebo statutem Fondu.

6. Společnost je v souvislosti s přijetím Pokynu k odkupu Podílových listů povinna ověřit totožnost Investora nebo zástupce Investora v souladu se Zákonem AML.

teslainvest.cz
TESLA investiční společnost, a.s.
Konviktská 291/24
110 00  Praha 1 – Staré Město

IČO: 276 47 188
č. účtu fondu Realita: 
626111626/0300

Tel:  +420 222 204 444
E-mail:  info@teslainvest.cz

2/2

Místo podpisu Datum podpisu Podpis Investora nebo zástupce Investora1

IV. Ověření zástupcem Společnosti
Níže uvedený zástupce Společnosti prohlašuje, že ověřil totožnost Investora nebo zástupce Investora.

Společnost / Distributor Jméno a příjmení   Telefon a e-mail  Datum Podpis 

1  Je-li Pokyn k odkupu Podílových listů podáván v listinné podobě, musí být podpis Investora nebo zástupce Investora úředně ověřen nebo ověřen pracovníkem Společnosti nebo distributorem. 
Žádá-li Investor o převod prostředků odpovídajících odkoupeným Podílovým listům na Bankovní účet Investora, který není uveden ve Smlouvě, ověření distributorem není v takovém případě 
možné. Je-li Pokyn k odkupu Podílových listů podáván v elektronické podobě, musí být buď zaslán Společnosti z datové schránky Investora, nebo podepsán uznávaným elektronickým 
podpisem Investora a zaslán Společnosti e-mailem.
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