*saclte*

*1*
VÝPOVĚĎ SMLOUVY
Údaje o klientovi
Příjmení

Jméno
Datum
narození

Den

Měsíc

Rodné číslo

Rok

Kontaktní adresa (vyplňte pouze v případě, kdy chcete provést aktualizaci)
Ulice, číslo
Město
PSČ

Česká republika

Já níže podepsaný(á), vypovídám1 Produktovou smlouvu pro ING Konto číslo
Žádám o výplatu zůstatku peněz z mého zrušeného ING Konta ve prospěch účtu2:
Předčíslí
Č íslo účtu
K onstantní symbol

-

Variabilní symbol

/

K ód banky

M ěna účtu

C Z K
Speciﬁcký symbol

1 Dohodli jsme se s Vámi, že podpisem tohoto formuláře berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud máte s námi uzavřenou také Produktovou smlouvu
pro ING Podílové fondy, vypovídáte tímto současně i tuto Produktovou smlouvu pro ING Podílové fondy. Vyplňte prosím pro tyto účely níže rovněž číslo Vaší
Produktové smlouvy pro ING Podílové fondy.
Pokud pro vypořádání Vašich zbylých Cenných papírů či Zůstatku z ING Podílových fondů zvolíte níže první možnost (tj. prodej všech Cenných papírů a
převedení získaných peněz a Zůstatku ve prospěch Vašeho ING Konta), berete rovněž na vědomí a souhlasíte s tím, že výpovědní doba v délce 3 Pracovních
dnů začne ve vztahu k Produktové smlouvě pro ING Podílové fondy běžet ode dne následujícího po doručení této výpovědi nám, zatímco ve vztahu k Produtové
smlouvě pro ING Konto začne běžet až 10 Pracovních dní po doručení této výpovědi nám. Rozdíl v běhu výpovědních dob v tomto případě je způsoben tím, že
peníze získané z prodeje Vašich zbylých Cenných papírů či Zůstatku z ING Podílových fondů je nutné nejdříve převést na Vaše ING Konto a až poté je možné
ING Konto zrušit a vyplatit jeho zůstatek.
2 Pokud si přejete provést výplatu zůstatku peněz z Vašeho zrušeného ING Konta a/nebo ING Podílových fondů ve prospěch Nadace Terezy Maxové dětem,
vyplňte výše číslo účtu: 2323232323/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
V případě, že pro výplatu zůstatku peněz z Vašeho zrušeného ING Konta neuvedete žádné číslo účtu, bude tento zůstatek převeden na Váš Registrovaný účet.

Já níže podepsaný(á), vypovídám Produktovou smlouvu pro ING Podílové fondy číslo
Zvolte jednu z možností:
Žádám o prodej všech Cenných papírů a převedení získaných peněz a Zůstatku ve prospěch mého ING Konta.
Žádám o převod všech Cenných papírů na Produktovou smlouvu pro ING Podílové fondy:
Číslo Smlouvy

Na jméno

ING Banka N. V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemsko
a registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431 a zastoupená v České
republice prostřednictvím své pobočky v Praze ING Bank N.V., se sídlem na adrese Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930

KO VYPOVED verze 05/2020 514544

Kontaktní centrum: 800 159 159, www.ing.cz

Stát

Rámcová smlouva zanikne současně se zánikem poslední Produktové smlouvy vážící se k této Rámcové smlouvě.

Podpis klienta
Datum podpisu

Den

Měsíc

Rok

Váš podpis na tomto formuláři musí být opatřen Úředním ověřením nebo musí být ověřen naším Pracovníkem. Pokud tento Vámi podepsaný
formulář naskenujete a nahrajete do sekce Moje dokumenty ve Schránce v Internetovém bankovnictví nebo Mobilním bankovnictví, nemusí
být Váš podpis na tomto formuláři Úředně ověřen.

Kontaktní centrum: 800 159 159, www.ing.cz

Veškeré Instrukce či jakékoliv jiné pokyny uvedené na tomto formuláři jsou podávány v souladu a za podmínek stanovených v našich
Všeobecných obchodních podmínkách pro retailové bankovní produkty (dále jen Podmínky ) či v dalších příslušných Dokumentech, které jsou
dostupné na www.ing.cz. Neníli v tomto formuláři uvedeno jinak, pojmy s velkým počátečním písmenem zde uvedené mají význam uvedený
v Podmínkách či v dalších příslušných Dokumentech.

Potvrzuji, že jsem provedl Identiﬁkaci a/nebo Ověření výše uvedeného klienta tak, že jsem ověřil jeho totožnost podle jeho platného Průkazu totožnosti, a že identiﬁkační údaje uvedené v tomto Průkazu totožnosti odpovídají výše uvedeným identiﬁkačním údajům klienta.
Podoba výše uvedeného klienta souhlasí s jeho fotograﬁ í v Průkazu totožnosti. Rovněž potvrzuji, že výše uvedený klient přede mnou tento
formulář vlastnoručně podepsal.

Za banku / nahráno ve TWINu

Identiﬁkační
číslo
Datum

Den

Měsíc

Rok

ING Banka N. V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemsko
a registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431 a zastoupená v České
republice prostřednictvím své pobočky v Praze ING Bank N.V., se sídlem na adrese Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930
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Příjmení

Jméno

