Smlouva o úpisu dluhopisů Hypoteční kancelář 5/2021
emitenta Hypoteční kancelář s.r.o.
Identifikace emitenta
Název emitenta
Sídlo emitenta
IČO emitenta
Zastoupený

Identifikace nakupovaného dluhopisu

Hypoteční kancelář s.r.o.
Dolnokrčská 1966/54,
140 00 Praha 4 – Krč
61853836
Ondřej Marek, jednatel

Forma
Jmenovitá hodnota
Aktuální hodnota
Úrokový výnos
Splatnost

dále jen jako „Emitent“

listinný, na řad
10.000 Kč
5,0 % p.a.
1. 1. 2021

dále jen jako „Dluhopis“

Identifikace Kupujícího
Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo = variabilní symbol
Trvalé Bydliště
Kontaktní adresa
Telefon

E-mail

Počet upisovaných dluhopisů

Celková cena úpisu včetně AÚV

Způsob převzetí

poštou

osobně

Bankovní účet pro výplatu úroků a jistiny
Dále jen jako „Kupující“

Smluvní ujednání
Kupující svým podpisem potvrzuje zájem upsat výše
uvedený počet dluhopisů.

Dluhopisy získá Kupující uhrazením celkové ceny
do 5 (slovy: pěti) dnů od podpisu této smlouvy
na účet č. 269033614/0300 vedený u ČSOB.
Jako variabilní symbol uvede Kupující své rodné
číslo.
Kupující podpisem této Smlouvy prohlašuje,
že prostředky použité k nákupu dluhopisů nepocházejí
z výnosů terorismu, či trestné činnosti.
Kupující není politicky exponovanou osobou.
Emitent se zavazuje předat Kupujícímu zakoupené
dluhopisy do 14 (slovy: čtrnácti) pracovních dnů
po uhrazení celkové ceny úpisu (emisního kurzu)
dle jím zvoleného způsobu: osobně, pověřenou
osobou, nebo poštou formou doporučeného psaní
O předání dluhopisů bude vyhotoven, a oběma
stranami podepsán, předávací protokol.

Emitent je oprávněn zřídit po předání Dluhopisů
Kupujícímu zabezpečený uživatelský účet na portále
Dluhopisy.cz, ve kterém Kupující nalezne veškeré
informace a dokumenty k zakoupeným dluhopisům.
Kupující se bez zbytečného odkladu zavazuje nahlásit
veškeré změny, které se týkají kupujícího a/nebo
majitele dluhopisu, včetně změny majitele dluhopisu,
nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů
od chvíle, kdy tato měna nastala. Nahlášení veškerých
změn je vyžadováno výhradně písemnou formou,
doporučeným dopisem zaslaným na adresu Centrum
Dluhopisů, Dolnokrčská 1966/54, Krč, 140 00 Praha 4,
nebo e-mailem na: hypotecnikancelar@dluhopisy.cz.
V případě, že tak Kupující neučiní, vystavuje se riziku
budoucích problémů.
Kupující podpisem Smlouvy souhlasí se zpracováním
a uchováváním svých osobních údajů dle Zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj

V .......................................... dne ...........................

V Praze dne

.................................................................................
Kupující

..............................................................................
Emitent

