
ŽÁDOST O ZMĚNU/ DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ (hodící se označte křížkem)

ÚDAJE O PODÍLNÍKOVI
Titul, Jméno, Příjmení / Obchodní jméno Rodné číslo / IČO

Číslo dokladu totožnosti Státní příslušnost

Původní údaje

1. osoba oprávněná konat za podílníka  / Titul, Jméno, Příjmení Rodné číslo
ÚDAJE O OSOBÁCH OPRÁVNĚNÝCH KONAT JMÉNEM PODÍLNÍKA

Číslo dokladu totožnosti Státní příslušnost

Nové/aktuální údaje

JinéAdresa trvalého bydliště 
Druh a číslo dokladu 
totožnosti
Jméno a příjmení

Korespondenční adresa

K níže uvedeným změnám je nutné přiložit kopii dokladu totožnosti a podpis je nutné 
úředně ověřit, pokud ho osobně neověří zprostředkovatel nebo pověřený pracovník 
IAD Investments.

E-mailová adresa pro elektronické zasílání
ročních výpisů a konfirmací (pokud podílník udělil
správcovské společnosti Souhlas se zasíláním
informací elektronickou formou)

Pravidelné vyplácení 
podílových listů
Telefonický kontakt pro 
zabezpečený přístup k 
údajům PLUS

Podpis podílníka je třeba 
notářsky/úředně ověřit, 
pokud ho neověřuje 
pracovník pověřený IAD 
Investments.

Datum a místo podpisu podílníka

Podpis podílníka, resp. osoby oprávněné konat 
za podílníka

Žádám o změnu finančního zprostředkovatele (uveďte údaje o novém finančním zprostředkovateli)
Titul, jméno a příjmení finančního zprostředkovatele

Kód finančního zprostředkovatele

Telefonický kontakt zprostředkovatele

Kód společnosti / společnost Rodné číslo / IČO

E-mail

Datum a místo podpisu zprostředkovatele

Podpis finančního zprostředkovatele

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Trvalé bydliště / Sídlo 
Druh dokladu totožnosti

Trvalé bydliště

Druh dokladu totožnosti

2. osoba oprávněná konat za podílníka  / Titul, Jméno, Příjmení Rodné číslo

Číslo dokladu totožnosti Státní příslušnost
Trvalé bydliště

Druh dokladu totožnosti

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

info@iad.sk
www.iad.sk

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