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ŽIADOSŤ O ZRIADENIE  
ZABEZPEČENÉHO PRÍSTUPU K ÚDAJOM IAD ONLINE 

 

Táto Žiadosť o zriadenie zabezpečeného prístupu k údajom IAD ONLINE (ďalej len „Žiadosť“) obsahuje návrh 
správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ 811 08, 
Slovenská republika, IČO 17 330 254, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 
Vložka číslo 182/B (ďalej len „Správcovská spoločnosť“) na uzavretie Zmluvy o poskytovaní služby zabezpečeného 
prístupu k údajom medzi Správcovskou spoločnosťou na strane jednej a investorom alebo fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou, ktorá má záujem stať sa klientom, ktorému Správcovská spoločnosť na základe zmluvy o riadení 
portfólia uzavretej medzi Správcovskou spoločnosťou a klientom poskytuje investičnú službu spočívajúcu v riadení 
portfólia (ďalej len „Investor“) na strane druhej. 

Vyplnením a podpísaním tejto Žiadosti a doručením jej rovnopisu Správcovskej spoločnosti Investor prijíma návrh 

Správcovskej spoločnosti na uzavretie Zmluvy o poskytovaní služby zabezpečeného prístupu k údajom, ktorý  

je obsahom tejto Žiadosti. V Žiadosti je Investor povinný uviesť pravdivé a správne údaje. Investor zodpovedá  

za pravdivosť a správnosť údajov uvedených v tejto Žiadosti a za škodu, ktorú spôsobil uvedením nesprávnych  

a nepravdivých údajov. 

Investor – identifikačné údaje (vyplní Investor) 

titul, meno, priezvisko/ 
obchodné meno  

 
rodné číslo/IČO  

adresa trvalého bydliska/sídla/miesta podnikania 

ulica a číslo  PSČ 
 

mesto/obec  štát 
 

zákon. zástupca/ 
štatut. orgán investora  
(meno a priezvisko) 

 

(ďalej v texte označovaný ako „Investor“) 
 
Investor vyhlasuje a svojim podpisom na tejto listine potvrdzuje, že prijíma návrh Správcovskej spoločnosti na 
uzavretie tejto Zmluvy o poskytovaní služby zabezpečeného prístupu k údajom a súhlasí s návrhom Správcovskej 
spoločnosti na uzavretie Zmluvy o poskytovaní služby zabezpečeného prístupu k údajom s nasledujúcim obsahom:  
 
Zmluva o poskytovaní služby zabezpečeného prístupu k údajom 

Touto Zmluvou o poskytovaní služby zabezpečeného prístupu k údajom (ďalej len „Zmluva“) sa Správcovská 

spoločnosť zaväzuje podľa podmienok a v rozsahu  dohodnutom v tejto Zmluve poskytovať Investorovi službu 

zabezpečeného prístupu k údajom a Investor sa zaväzuje platiť za to Správcovskej spoločnosti poplatky podľa 

Cenníka Správcovskej spoločnosti. 

Správcovská spoločnosť a Investor sa dohodli o tom, že ich záväzkový vzťah vzniknutý z tejto Zmluvy sa spravuje 

Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a že časť obsahu tejto Zmluvy určujú 

Obchodné podmienky pre poskytovanie služby zabezpečeného prístupu k údajom vypracované Správcovskou 

spoločnosťou. Investor vyhlasuje a svojim podpisom na tejto listine potvrdzuje, že tieto Obchodné podmienky pre 

poskytovanie služby zabezpečeného prístupu k údajom sú mu známe.  
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Investor na základe vlastnej voľby žiada Správcovskú spoločnosť, aby mu službu zabezpečeného prístupu  

k údajom IAD ONLINE poskytovala v tejto forme: 

 pasívny 

 PLUS 

 Super PLUS 

 

Pre účel vyplatenia podielového listu Podielového fondu v majetku Investora na základe Žiadosti o vyplatenie alebo 

Žiadosti o trvalé vyplácanie, ktorú Investor podá Správcovskej spoločnosti cez stanovenú formu zabezpečeného 

prístupu k údajom, Investor oznamuje Správcovskej spoločnosti tieto údaje (vyplní Investor): 

  účet v tuzemskej banke v EUR    

názov účtu 
 

číslo účtu/IBAN  
kód banky 
/SWIFT 

 

 

  účet v zahraničnej banke v EUR  

názov účtu  
štát, kde  
je účet zriadený 

 

IBAN  SWIFT 
 

 

Mobilné telefónne číslo Investora, na ktoré Investor prikazuje Správcovskej spoločnosti zasielať autentifikačný  

 

SMS kód (aj s medzinárodnou predvoľbou): ____________________________________________________ 

 

 

Investor vyhlasuje a svojim podpisom na tejto listine potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto Žiadosti sú 

správne a pravdivé a za správnosť a pravdivosť týchto údajov v celom rozsahu zodpovedá. 

 

 

Dátum podpisu žiadosti ______________________________  Podpis Investora_____________________________ 
(osoby oprávnenej konať v mene alebo za investora) 

Pravosť podpisu musí byť osvedčená podľa ustanovení Osobitných všeobecne záväzných predpisov. 

 

 


