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Výpověď smlouvy
o správě svěřeného majetku
I. SMLUVNÍ STRANY
SPRÁVCE:

(dále jen „Správce“)

eDO MR Trade s.r.o., IČO 089 28 592
sídlem Na Pankráci 322/26, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 327670
za níže samostatně jednají pan Ing. Richard Procházka a pan Petr Prokýšek, jednatelé
e-mail: info@edomrtrade.cz

KLIENT:

(dále jen „Klient“)

Jméno a příjmení
Rodné číslo
Trvale bytem

ulice
čp/čo

II. Klient uzavřel dne
majetku číslo

obec

se Správcem smlouvu o správě svěřeného
(dále jen „Smlouva“) a tímto v souladu se Všeobecnými

obchodními podmínkami pro správu svěřeného majetku společnosti eDO MR Trade s.r.o. (dále jen „VOP“), které jsou
nedílnou součástí Smlouvy, Smlouvu vypovídá.
III. Důvodem výpovědi je (vyberte jednu z možností):
Výpověď bez udání důvodů v souladu s čl. VIII. odst. 3. VOP.1
Výpověď z důvodu změny VOP v souladu s čl. XIII. odst. 2 Smlouvy.2
Výpověď z důvodu neprodloužení Maximálního investičního období v souladu s čl. VII Smlouvy.3

V takovém případě běží 2měsíční výpovědní doba, počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi.
1

V takovém případě běží 1měsíční výpovědní doba, počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi.
2

V takovém případě dojde k ukončení smlouvy poslední den posledního kalendářního měsíce Maximálního
investičního období.
3
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IV. Klient požaduje navrácení svých peněžních prostředků (nebo kryptoměn), které Správci svěřil dle Smlouvy do
správy, na číslo svého účtu (nebo adresu virtuální peněženky).
Číslo účtu klienta /
adresa virtuální peněženky
Klient zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že případné poplatky spojené s převodem peněžních prostředků
nebo kryptoměn v obvyklé výši budou, v souladu s ujednáním čl. VI odst. 2 a 3 VOP, účtovány na vrub Klienta a
Správce je oprávněn o výši těchto poplatků ponížit vrácené množství peněžních prostředků nebo kryptoměn.

V

dne

Podpis klienta
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