
INVESTOR - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

VYHLÁSENIE INVESTORA

OSOBA, KTORÁ KONÁ ZA INVESTORA - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJEOSOBA, KTORÁ KONÁ ZA INVESTORA - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

ŠPECIFIKÁCIA PLATBY

* Podpis overuje poverený pracovník IAD Investments, správ. spol., a.s. osobne, inak musí byť úradne overený.

Vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú úplné, pravdivé a aktuálne a nahrádzajú údaje uvedené                              
v predchádzajúcich žiadostiach. Ďalej potvrdzujem, že k podielovým listom nie sú zriadené práva tretích osôb ani iné ťarchy.

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

Trvalé bydlisko/Sídlo

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. osoba / Titul, Meno, Priezvisko Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Telefónne číslo

Trvalé bydlisko

2. osoba / Titul, Meno, Priezvisko Rodné číslo

Trvalé bydlisko

Žiadam o vyplatenie podielov nižšie uvedeného podielového fondu.
Názov podielového fondu Požadovaná suma v      EUR /      CZK Požadovaný počet podielov Všetky

Údaje o bankovom účte na ktorý Vám budú prevedené peňažné prostriedky
ŠSVSNázov účtu

IBAN BIC

Dátum a miesto podpisu Meno a priezvisko povereného pracovníka IAD Investments

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

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

V:01/2022_ZOVPL_SK

ŽIADOSŤ O VYPLATENIE
PODIELOVÝCH LISTOV

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

Mobilné číslo

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

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Telefónne číslo

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

Podpis povereného pracovníka IAD InvestmentsPodpis Investora / osoby opráv. konať v mene Investora*

Žiadosť o výpoveď zmluvy/zmluvného vzťahu trvajúceho medzi Investorom a spoločnosťou IAD založeného 
Žiadosťou o registráciu podielnika a vydanie podielových listov (Investor musí okienko označiť „X“, ak žiada).

E-mail

E-mail
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