
Mobilné číslo

Rodné číslo/
IČO 

Druh dokladu
totožnosti 

Titul, meno, priezvisko/obchodné meno

Titul, meno, priezvisko

Priezvisko a meno / obchodné meno Sprostredkovateľa

Titul, meno, priezvisko

Trvalé bydlisko/sídlo

Číslo dokladu
totožnosti

Dátum narodenia Štát daňovej rezidencie
Daňové identifikačné číslo

 (ak bolo pridelené)

DISPOZIČNÉ PRÁVA 
INVESTOR / PODIELNIK (ďalej len „Investor") - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

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

OPRÁVNENÁ OSOBA – IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Podpis 
oprávnenej
osoby

Podpis 
oprávnenej
osoby

E-mail 

Trvalé bydlisko 

Korešpondenčná adresa (ak je iná 
ako adresa trvalého bydliska/sídla)

Korešpondenčná adresa (ak je iná 
ako adresa trvalého bydliska/sídla)

Rodné číslo Druh dokladu
totožnosti 

Číslo dokladu
totožnosti

Telefón

SPROSTREDKOVATEĽ - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Investor vyhlasuje a IAD ubezpečuje, že každá tu určená Oprávnená osoba je oprávnená konať za Investora v jeho mene ako                            
         (hodiace sa označte „X“):

Zákonný zástupca – koná za Investora, ktorý je fyzickou osobou, pokiaľ Investor nie je spôsobilý na právne úkony alebo jeho 
spôsobilosť na právne úkony je obmedzená. Zákonné zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu 
a Investor musí IAD predložiť doklad preukazujúci toto zákonné zastúpenie Investora.

Splnomocnenec – koná za Investora v jeho mene na základe dohody o plnomocenstve. Investor týmto udeľuje 
Splnomocnencovi plnomocenstvo, ktorým Splnomocnenca splnomocňuje, aby za Investora v jeho mene vykonával všetky právne 
úkony smerujúce:
1) k nakladaniu (a) s podielovými listami podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosť IAD Investments, správ. 

spol., a.s. (ďalej „IAD") vo vlastníctve Investora a (b) s cennými papiermi alebo majetkovými účasťami v zahraničných 
subjektoch kolektívneho investovania distribuovaných IAD vo vlastníctve Investora (ďalej aj „ Finančné nástroje") a tiež k ich 
vyplateniu, a teda aby s Finančnými nástrojmi za Investora v jeho mene nakladal a tiež žiadal ich vyplatenie vrátane vyplatenia 
výnosov z nich;

2) k nakladaniu s majetkom Investora tvoriacim portfólio Investora, s ktorým IAD hospodári v rámci a v rozsahu zmluvy o riadení 
portfólia uzavretej s Investorom, a teda aby s týmto majetkom za Investora nakladal (žiadal jeho vyplatenie, prevod 
a podobne).

E-mail

Reg. číslo NBS Mobilné číslo

Interné číslo (u SFA)

Ak Investor udeľuje toto plnomocenstvo niekoľkým splnomocnencom ako Oprávneným osobám, tak (hodiace sa označte „X“):

Oprávnené osoby musia konať spoločne                 Každá Oprávnená osoba je oprávnená konať samostatne

IČO: 17 330 254, DIČ: 2020838193
Zapísaná v OR OS BA I, odd. Sa, vl. Č. 182/B

info@iad.sk
www.iad.sk

bezplatná infolinka: 
0800 601 601

E-mail 

Trvalé bydlisko 

Korešpondenčná adresa (ak je iná 
ako adresa trvalého bydliska/sídla)

Rodné číslo Druh dokladu
totožnosti 

Číslo dokladu
totožnosti

Telefón

Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu – koná za Investora, ktorý je právnickou osobou.

E-mail 

Za Sprostredkovateľa koná/ podpisuje
fyzická osoba (priezvisko, meno, funkcia)

SAMOSTATNÝ FINANČNÝ AGENT (s ktorým má Sprostredkovateľ uzavretú písomnú zmluvu na vykonávanie finančného
sprostredkovania) - identifikačné údaje

Obchodné meno IČO

V : 1 2 / 2 0 2 1 _ D P _ S K

V:12/2021_DP_SK

Sprostredkovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že pri prijatí Dispozičných práv vykonal identifikáciu a zistenie totožnosti Investora (každej 
fyzickej osoby, ktorá podpisovala za Investora) a každej tu určenej Oprávnenej osoby a ich overenie, a že Investor (každá fyzická 
osoba, ktorá podpisovala za Investora) a každá tu určená Oprávnená osoba tieto Dispozičné práva vlastnoručne podpísali pred 
Sprostredkovateľom. 

*Ak je formulár doručený s prvou Investorovou Žiadosťou o registráciu podielnika a vydanie podielových listov alebo Zmluvou o riadení portfólia, podpis 
             Investora overuje sprostredkovateľ alebo poverený pracovník IAD, inak musí byť úradne overený.

Politicky exponovaná osoba (ak áno, označte „X“)Občan USA (ak áno, označte „X“)

Politicky exponovaná osoba (ak áno, označte „X“)

Politicky exponovaná osoba (ak áno, označte „X“)

Dátum podpisu Podpis Investora *

Podpis Sprostredkovateľa (osoby 
oprávnenej konať za Sprostredkovateľa)

Dátum
podpisu

Obec/mesto 
a štát narodenia

Titul, meno, priezvisko/obchodné meno

Rodné číslo/
IČOTrvalé bydlisko/sídlo

Mobilné číslo

Korešpondenčná adresa (ak je iná 
ako adresa trvalého bydliska/sídla)

Dátum narodenia

Obec/mesto 
a štát narodenia

IČO
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