ŽIADOSTI PRE PRÍSTUP IAD ONLINE
IAD Investments, správ. spol., a. s.
A SÚHLAS S POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
ELEKTRONICKOU FORMOU
INVESTOR – IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE (povinne vyplniť všetky údaje):
Rodné číslo / IČO
Titul, meno, priezvisko / obchodné meno
Trvalé bydlisko / sídlo
Korešpondenčná adresa
(ak je iná, ako adresa trv. bydl./sídla)
E-mailová adresa
Číslo dokladu totožnosti
Druh dokladu totožnosti
Mobilné číslo

Štátna príslušnosť

Politicky exponovaná osoba
(ak áno, označte „x“)
Štát narodenia
Obec / mesto narodenia

Dátum narodenia

Občan USA
(ak áno, označte „x“)

Štát daňovej rezidencie (daňový domicil)

Daňové identif. číslo (ak bolo pridelené)

Bankový účet Investora - IBAN

BIC

Bankový účet Investora - názov
OSOBA, KTORÁ KONÁ ZA INVESTORA - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE (povinne vyplniť všetky údaje):
1. Osoba / titul, meno, priezvisko
Rodné číslo
Trvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa
(ak je iná, ako adresa trv. bydl.)
Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

2. Osoba / titul, meno, priezvisko
Trvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa
(ak je iná, ako adresa trv. bydl.)
Druh dokladu totožnosti

Telefónne číslo / e-mail
Rodné číslo

Číslo dokladu totožnosti

Telefónne číslo / e-mail

1. Predmet úkonu
1.1. Prostredníctvom tohto formulára podávaného správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom
Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, Slovenská republika, IČO: 17 330 254 (ďalej „IAD“) Investor robí voči IAD tento
úkon (Investor musí označiť „X“ úkon, ktorý robí):
Žiadosť o zriadenie Prístupu IAD ONLINE
Žiadosť o zmenu formy Prístupu IAD ONLINE
Žiadosť o zrušenie zablokovania Prístupu IAD ONLINE
Žiadosť o pridelenie nových prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE
Súhlas s poskytovaním informácií elektronickou formou
1.2. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité na vyjadrenie textu v tomto formulári majú význam vymedzený
v Obchodných podmienkach pre Zabezpečený prístup k údajom vypracovaných IAD.
2. Žiadosť o zriadenie Prístupu IAD ONLINE
2.1. Touto Žiadosťou o zriadenie Prístupu IAD ONLINE Investor IAD navrhuje, aby IAD s Investorom uzavrela Zmluvu
o Prístupe IAD ONLINE s obsahom určeným touto Žiadosťou o zriadenie Prístupu IAD ONLINE a Obchodnými
podmienkami pre Zabezpečený prístup k údajom.
2.2. Investor žiada IAD, aby mu Prístup IAD ONLINE poskytovala v tejto forme (Investor musí označiť „X“ žiadanú formu
Prístupu IAD ONLINE):
PLUS.
IAD zriadi a poskytuje Investorovi určenú formu Prístupu IAD ONLINE, len ak sú splnené podmienky vyžadované
v Obchodných podmienkach pre Zabezpečený prístup k údajom pre zriadenie a poskytovanie takejto formy Prístupu IAD
ONLINE.
2.3. Ak Investor žiada IAD, aby mu poskytovala Prístup IAD ONLINE vo forme PLUS, tak Investor súčasne
a) prikazuje IAD, aby mu Autentifikačný SMS kód zasielala na Mobilné číslo uvedené v jeho identifikačných údajoch,
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b) oznamuje IAD Bankový účet Investora uvedený v jeho identifikačných údajoch.
bezplatná infolinka:
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3. Žiadosť o zmenu formy Prístupu IAD ONLINE
3.1. Touto Žiadosťou o zmenu formy Prístupu IAD ONLINE Investor žiada IAD o zmenu poskytovanej formy Prístupu IAD
ONLINE na túto inú formu Prístupu IAD ONLINE (Investor musí označiť „X“ žiadanú formu Prístupu IAD ONLINE):
PLUS.
3.2. IAD zriadi a poskytuje Investorovi určenú formu Prístupu IAD ONLINE, len ak sú splnené podmienky vyžadované
v Obchodných podmienkach pre Zabezpečený prístup k údajom pre zriadenie a poskytovanie takejto formy Prístupu IAD
ONLINE. Ak Investor žiada IAD, aby mu poskytovala Prístup IAD ONLINE vo forme PLUS, tak Investor súčasne
a) prikazuje IAD, aby mu Autentifikačný SMS kód zasielala na Mobilné číslo uvedené v jeho identifikačných údajoch,
b) oznamuje IAD Bankový účet Investora uvedený v jeho identifikačných údajoch.
4. Žiadosť o zrušenie zablokovania Prístupu IAD ONLINE
4.1. Touto žiadosťou o zrušenie zablokovania Prístupu IAD ONLINE Investor, ktorý má zablokovaný Prístup IAD ONLINE,
žiada IAD, aby zrušila zablokovanie Prístupu IAD ONLINE poskytovaného Investorovi.
4.2. Investor súčasne žiada IAD, aby mu pridelila nové prístupové údaje pre Prístup IAD ONLINE prideľované IAD (Investor
musí okienko označiť „X", ak žiada).
Žiada
5. Žiadosť o pridelenie nových prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE
5.1. Touto žiadosťou o pridelenie nových prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE Investor žiada IAD, aby mu pridelila
nové Prístupové údaje pre Prístup IAD ONLINE prideľované IAD (Heslo a Šifrovací kľúč).
6. Súhlas s poskytovaním informácií elektronickou formou
6.1. Investor udeľuje IAD súhlas s poskytovaním informácií prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie
a vyhlasuje, že:
a) ak sa podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vyžaduje, aby IAD pri uskutočňovaní obchodného vzťahu
a obchodnej činnosti medzi Investorom a IAD poskytovala Investorovi informácie na trvanlivom médiu, tak Investor si želá
a súhlasí s tým, aby mu IAD tieto informácie poskytovala na inom trvanlivom médiu vrátane prostredníctvom prostriedkov
elektronickej komunikácie (e-mailom) a na tento účel poskytuje IAD e-mailovú adresu uvedenú v jeho identifikačných
údajoch,
b) takúto formu poskytovania informácií si zvolil z ponuky IAD medzi informáciami poskytovanými v listinnej forme alebo na
inom trvanlivom médiu vrátane prostriedkov elektronickej komunikácie,
c) súhlasí, aby mu IAD prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mailu) zasielala informácie komerčnej
komunikácie, ktoré slúžia na priamy marketing a propagáciu produktov a služieb IAD, a marketingové oznámenia IAD.
7. Investor vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tomto formulári, sú správne,
pravdivé a úplné a za správnosť, pravdivosť a úplnosť týchto údajov voči IAD v celom rozsahu zodpovedá.
Dátum podpisu
Podpis Investora (osoby oprávnenej konať za Investora)

SPROSTREDKOVATEĽ – IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
Priezvisko a meno / obchodné meno Sprostredkovateľa
IČO Sprostredkovateľa

Reg. číslo NBS

Číslo mobilného telefónu

E-mailová adresa
Za Sprostredkovateľa koná / podpisuje fyzická osoba (priezvisko, meno a funkcia)

Interné číslo (u SFA)

SAMOSTATNÝ FINANČNÝ AGENT (s ktorým má Sprostredkovateľ uzavretú písomnú zmluvu na vykonávanie
finančného sprostredkovania) - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
IČO
Obchodné meno

Sprostredkovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že pri prijatí tohto formulára vykonal identifikáciu a zistenie totožnosti Investora
(každej fyzickej osoby, ktorá podpisovala za Investora) a ich overenie spôsobom a v rozsahu vyžadovanými Všeobecnými
obchodnými podmienkami a právnymi predpismi, a že Investor túto Žiadosť vlastnoručne podpísal pred Sprostredkovateľom.
Dátum podpisu

Podpis Sprostredkovateľa (osoby oprávnenej konať za Sprostredkovateľa)

POUČENIE:
Investor musí tento formulár riadne a čitateľne vyplniť, musí označiť príslušný úkon, ktorý zamýšľa prostredníctvom formulára
voči IAD urobiť, a musí formulár podpísať. Ak podpis Investora neoveruje IAD, pravosť podpisu musí byť úradne
osvedčená! Ak Investor prostredníctvom tohto formulára robí voči IAD len Žiadosť o pridelenie nových prístupových
údajov pre Prístup IAD ONLINE alebo Súhlas s poskytovaním informácii elektronickou formou, tak podpis Investora
môže overiť aj Sprostredkovateľ. Takto vyplnený a podpísaný formulár musí Investor podať (doručiť) IAD. Údaje uvedené
vo formulári musia byť pravdivé, správne a úplné. Osoba, ktorá formulár vyplní a podá IAD, zodpovedá za správnosť,
pravdivosť a úplnosť údajov v ňom uvedených a tiež za škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesprávnych, nepravdivých
alebo neúplných údajov v ňom.
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