
KLIENT – identifikačné údaje

VYHLÁSENIE KLIENTA

OPRÁVNENÁ OSOBA – identifikačné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08  Bratislava, Slovenská republika

IČO: 17330254, DIČ: 2020838193
Zapísaná v OR OS BA I, odd. Sa, vl. č. 182/B

E: info@iad.sk
www.iad.sk

T: +421 2 3352 6939
F: +421 2 3352 6940

*Podpis overuje poverený pracovník IAD osobne, inak musí byť úradne overený.

Klient vyhlasuje, že uvedené údaje sú úplné, správne a pravdivé. Klient vyhlasuje, že je oboznámený, že 
Čiastočné zníženie objemu Portfólia sa uskutoční v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre 
poskytovanie služby riadenia portfólia: sporenie s riadeným portfóliom.

Titul, Meno, Priezvisko/Obchodné meno Rodné číslo/IČO

Trvalé bydlisko/Sídlo

Telefónne číslo/e-mail

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Dátum narodenia

Korešpondenčná adresa 
(ak je iná, ako adresa trv. bydl./sídla)

Obec/mesto a štát narodenia Štát daňovej rezidencie (daňový domicil) Daňové identif. číslo (ak bolo pridelené)

1. 1.  osoba oprávnená konať za Klienta /Titul, Meno, Priezvisko Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Telefónne číslo/e-mail

Trvalé bydlisko

2.     osoba oprávnená konať za Klienta /Titul, Meno, Priezvisko Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Telefónne číslo/e-mail

Trvalé bydlisko

Minimálna hodnota, o ktorú sa môže objem Portfólia znížiť a Minimálny objem portfólia, pod ktorý nesmie 
klesnúť objem Portfólia v súvislosti s Čiastočným znížením objemu Portfólia na základe pokynu Klienta určujú 
Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služby riadenia portfólia: sporenie s riadeným portfóliom       
a Ponuka investičných stratégií pre poskytovanie služby riadenia portfólia: sporenie s riadeným portfóliom.

Klient žiada vyplatiť peňažné prostriedky na bankový účet:

ŠSVSNázov účtu

IBAN BIC

Dátum a miesto podpisu: Podpis Klienta*:

Politicky exponovaná osoba (ak áno, označte „x") Občan USA (ak áno, označte „x")

Korešpondenčná adresa 
(ak je iná, ako adresa trv. bydl.)

Korešpondenčná adresa 
(ak je iná, ako adresa trv. bydl.)

POKYN NA ČIASTOČNÉ ZNÍŽENIE OBJEMU PORTFÓLIA

KLIENT udeľuje pokyn IAD na Čiastočné zníženie objemu Portfólia o hodnotu                               EUR.

ZMLUVA O RIADENÍ PORTÓLIA- SPORENIE S RIADENÝM PORTFÓLIOM Č.
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