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Správcovská spoločnosť: IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka č. 182/B (ďalej len „IAD“).

Na účely plnenia povinností IAD, ktoré jej vyplývajú zo Zákona o automatickej výmene informácií ako finančnej 
inštitúcii na úseku automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní vo vzťahu 
k rezidentom členských štátov a rezidentom štátov, ktoré sú zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou 
je Slovenská republika viazaná, a v nadväznosti na Dohodu FATCA, je IAD povinná získavať o Investorovi určené 
informácie a oznamovať ich príslušnému orgánu Slovenskej republiky. IAD týmto dotazníkom zisťuje väzby 
Investora - fyzickej osoby na USA na základe údajov uvedených Investorom vo formulároch IAD alebo v súvislosti 
s nimi.

USA*

nemám

EU iné

mám

• pre daňové účely som rezidentom:

• daňové identifikačné číslo v USA (TIN*):

(označte krížikom)

(označte krížikom)

Čestne vyhlasujem, že:

TIN

áno nie

• som udelil plnú moc osobe s adresou v USA (trvalý pobyt a/alebo korešpondenčná adresa):

(označte krížikom)

  a)  Ak je Vaše miesto narodenia USA: i) riadne vyplnený a podpísaný formulár IRS typu W-8 alebo iný v čase  
   vypĺňania dotazníka platný formulár a ii) úradne overenú kópiu pasu, ktorý nie je cestovným pasom vydaným USA, 
   alebo úradne overenú kópiu iného dokladu, ktorý dosvedčuje, že nemáte štátne občianstvo USA ani štátnu príslušnosť  
   k USA a iii) úradne overenú kópiu potvrdenia o strate americkej štátnej príslušnosti o strate štátnej príslušnosti k USA          
   alebo čestné prehlásenie s úradne overeným podpisom Investora o dôvode, pre ktorý Investor 

  b)  Ak je Vaša korešpondenčná adresa alebo miesto trvalého pobytu v USA, alebo máte telefónne číslo v USA,   
   prosím predložte: i) riadne vyplnený a podpísaný formulár IRS typu W-8 alebo iný v čase vypĺňania dotazníka platný 
   formulár a ii) úradne overenú kópiu potvrdenia o trvalom pobyte v štáte, ktorého ste rezidentom a iii) úradne overenú 

 1. Ak ste daňovým rezidentom USA, alebo ste uviedli TIN v USA, prosím predložte:
  a) úradne overenú kópiu dokladu totožnosti a b) riadne vyplnený a podpísaný formulár typu IRS W-9 alebo iný v čase

 2. Ak nie ste daňovým rezidentom USA, prosím predložte:  

   kópiu dokladu totožnosti vydaného štátom, ktorého ste rezidentom

     b)  nezískal štátne občianstvo USA pri svojom narodení 

  c)  Ak je Váš trvalý príkaz na prevod finančných prostriedkov na účet vedený v USA, prosím predložte: i) riadne 
   vyplnený a podpísaný formulár IRS typu W-8 alebo iný v čase vypĺňania dotazníka platný formulár a ii) úradne 
   overenú kópiu potvrdenia o trvalom pobyte v štáte, ktorého ste rezidentom a iii) úradne overenú kópiu dokladu 

     a)  nedisponuje takýmto potvrdením alebo 

*Každý občan USA je považovaný za daňového rezidenta USA a je povinný vyplniť všetky tieto údaje a nahlásiť každú zmenu. 
Predpoklady väzby fyzickej osoby na USA:

   vypĺňania dotazníka platný formulár IRS

   totožnosti vydaného štátom, ktorého ste rezidentom

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

FATCA dotazník pre Investora
Fyzická osoba (ďalej len „dotazník“)

INVESTOR – IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Trvalé bydlisko / sídlo

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

Titul, meno, priezvisko / obchodné meno identifikačné údaje

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

Rodné číslo

Emailová adresa

Štátna príslušnosť

Štát daňovej rezidencie (daňový domicil)



Podpis InvestoraDátum a miesto podpisu
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VYHLÁSENIE INVESTORA

spoliehať na predložené doklady pri preverovaní a identifikovaní väzieb Investora na USA.
Investor je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť IAD akúkoľvek zmenu v súvislosti s poskytnutými údajmi 

Ak sa niektoré z vyššie uvedených vyhlásení vrátane predložených dokladov a poskytnutých údajov preukáže ako 
nepravdivé alebo nedôveryhodné a IAD sa z tohto dôvodu na ne nebude môcť spoliehať, bude účet Investora 

Investor podpísaním tohto dotazníka bezpodmienečne a bezvýhradne v prospech IAD vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky 
doklady a údaje poskytnuté v súvislosti s týmto dotazníkom sú aktuálne, správne a úplné. IAD sa môže kedykoľvek 

alebo predloženými dokladmi.

považovaný za účet podliehajúci povinnosti oznamovania do USA. Investor zodpovedá za škodu tým spôsobenú.

IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08  Bratislava, Slovenská republikaFyzická osoba (ďalej len „dotazník“)

FATCA dotazník pre Investora

Podpis Investora overuje Sprostredkovateľ alebo poverený pracovník IAD, inak musí byť úradne overený.

SPROSTREDKOVATEĽ – IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

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.

POUČENIE:
Investor musí tento formulár riadne a čitateľne vyplniť a musí formulár podpísať. Ak podpis Investora neoveruje 
Sprostredkovateľ alebo poverený pracovník IAD, pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená!  
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.

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 (osoby oprávnenej konať za Sprostredkovateľa)Dátum podpisu

Priezvisko a meno / obchodné meno Sprostredkovateľa
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Počet príloh

  d) Ak ste udelili plnú moc alebo podpisové právo osobe s trvalým pobytom a/alebo korešpondenčnou adresou 

V prípade, že sa u Vás vyskytli predpoklady viacerých väzieb na USA, predkladajte doklady vyžadované 

   overenú kópiu dokladu totožnosti vydaného štátom, ktorého ste rezidentom.

k jednotlivým väzbám. Pokiaľ sú doklady totožné, stačí ich predložiť v jednom vyhotovení.

   v USA, prosím predložte: i) riadne vyplnený a podpísaný formulár IRS typu W-8 alebo iný v čase vypĺňania dotazníka  
   platný formulár a ii) úradne overenú kópiu potvrdenia o trvalom pobyte v štáte, ktorého ste rezidentom a iii) úradne   
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