ŽIADOSŤ O ZMENY V PRODUKTOCH ÚČELOVÉHO SPORENIA PROFIT a TOP LIFE
V zmysle Obchodných podmienok produktov účelového sporenia PROFIT a TOP LIFE:
 doručením rovnopisu tejto Žiadosti o zmeny v produktoch účelového sporenia PROFIT a TOP LIFE (ďalej len
„Žiadosť“) správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ:
811 08, IČO: 17 330 254, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
182/B (ďalej aj „Správcovská spoločnosť“) Investor žiada Správcovskú spoločnosť o vykonanie zmeny v sume
mesačného príspevku, alebo doby zmluvnej viazanosti (ďalej len „zmeny“) pôvodne dohodnuté v Zmluve
o účelovom sporení a zmluve o úschove uzavretej v súvislosti s produktmi účelového sporenia PROFIT a TOP
LIFE medzi Investorom a Správcovskou spoločnosťou.
 Investor, ktorý má záujem požiadať Správcovskú spoločnosť o zmeny, je povinný formulár tejto Žiadosti riadne a
čitateľne vyplniť, musí vyznačiť ním požadovanú zmenu, musí ju podpísať vlastnoručným podpisom, ktorého
pravosť je osvedčená podľa ustanovení osobitných všeobecne záväzných predpisov, a jeden rovnopis tejto
Žiadosti musí doručiť do sídla Správcovskej spoločnosti.
 V Žiadosti je Investor povinný uviesť pravdivé a správne údaje. Osoba, ktorá vyplní formulár tejto Žiadosti a
doručí ho, alebo dá ho doručiť, do Správcovskej spoločnosti, zodpovedá za pravdivosť a správnosť údajov
uvedených v tejto Žiadosti, a za škodu, ktorú spôsobí uvedením nesprávnych a nepravdivých údajov.
 Podpisom žiadosti si je Investor vedomý, že so zmenou výšky mesačného príspevku alebo doby zmluvnej
viazanosti z vyššej na nižšiu sú spojené poplatky v zmysle Cenníka správcovskej spoločnosti.
Investor – identifikačné údaje (vyplní investor)
Titul, meno a priezvisko /obchodné meno:
Rodné číslo/IČO:
Trvalý pobyt/sídlo
(ulica, orientačné číslo, obec, PSČ):
Paginácia (číslo v pravom hornom rohu Zmluvy
o účelovom sporení a zmluvy o úschove)
Meno a priezvisko osoby,
ktorá je zákonný zástupca / štatutárny zástupca:
Rodné číslo
zákonného zástupcu/štatutárneho zástupcu
žiada správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ 811 08,
IČO: 17 330 254, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 182/B o:


Zmenu v sume mesačného príspevku v € v sporení  PROFIT  TOP LIFE

Pôvodná výška
mesačného príspevku v €:

Nová výška mesačného príspevku v €:
(minimálne 20 €,maximálne 5 000 €)

 Zmenu v dobe zmluvnej viazanosti sporenia TOP LIFE (v rokoch)
Pôvodná doba
zmluvnej viazanosti:

Nová doba zmluvnej viazanosti:
(minimálne 6 rokov, max 20 rokov)

Žiadosť nadobúda platnosť a účinnosť od prvého kalendárneho dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola žiadosť doručená do sídla Správcovskej spoločnosti.

....................................................................
Dátum podpisu žiadosti

.....................................................................................................
Podpis Investora/osoby opráv. konať v mene alebo za investora

Žiadosť je potrebné úradne (notársky) overiť, ak ho neoveruje pracovník poverený Správcovskou spoločnosťou.
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