
INVESTOR – IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

OSOBA, KTORÁ KONÁ ZA INVESTORA - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Trvalé bydlisko / sídlo

1. Osoba / titul, meno, priezvisko Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Telefónne číslo

Trvalé bydlisko

2. Osoba / titul, meno, priezvisko Rodné číslo

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

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

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SLUŽIEB

Titul, meno, priezvisko / obchodné meno

Dátum narodenia Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti

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

Štát narodeniaObec/mesto narodenia

DIČ (ak bolo pridelené)Mobilné číslo

E-mail

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Telefónne číslo

Trvalé bydlisko

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

E-mail
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Rodné číslo

Investor súhlasí, aby mu IAD poskytovala informácie na inom trvanlivom médiu vrátane prostriedkov elektronickej 
komunikácie, pretože má pravidelný prístup k internetu, o čom ako dôkaz poskytuje IAD túto e-mailovú adresu:

Štátna príslušnosť

Štát daňovej rezidencie (daňový domicil)

K nižšie uvedeným zmenám je nutné priložiť kópiu dokladu totožnosti. Podpis Investora pri nižšie uvedených zmenách 
je nutné úradne overiť, ak ho osobne neoverí poverený pracovník IAD Investments alebo Sprostredkovateľ.

ŽIADOSŤ O ZMENU / DOPLNENIE ÚDAJOV

Nové údaje:

Investor žiada IAD o zmenu (Investor musí označiť "X" zmenu, ktorú robí):

Adresa trvalého bydliska 

Korešpondenčná adresa

Druh a číslo dokladu totožnosti E-mailová adresa pre poskytovanie
informácií elektronickou formou.

Iné zmeny (uveďte):



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, Obchodnými podmienkami pre investovanie do portfólia a právnymi predpismi, a že Investor túto 
Žiadosť vlastnoručne podpísal pred Sprostredkovateľom. Takto vyplnený a podpísaný formulár musí Investor podať (doručiť) 
IAD.

SPROSTREDKOVATEĽ – IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Priezvisko a meno / obchodné meno Sprostredkovateľa

IČO Sprostredkovateľa

E-mailová adresa

Reg. číslo NBS Číslo mobilného telefónu

Interné číslo (u SFA)Za Sprostredkovateľa koná / podpisuje fyzická osoba (priezvisko, meno a funkcia)

IČOObchodné meno

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

Podpis Sprostredkovateľa / povereného pracovníka IAD InvestmentsDátum podpisu

K nižšie uvedenej zmene je podpis nutné notársky/úradne overiť, ak ho osobne neoverí poverený pracovník IAD 
Investments.

Nové údaje:

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SLUŽIEB
IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08  Bratislava, Slovenská republika
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Podpis  Investora (osoby oprávnenej konať za Investora)Dátum podpisu

Mobilné číslo (povinné pre Prístup IAD ONLINE PLUS)

PODPIS INVESTORA:

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 V:10/2022_ZOPS_SK
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