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ÚDAJE O PODÍLNÍKOVI

PROHLÁŠENÍ PODÍLNÍKA

ÚDAJE O OSOBÁCH OPRÁVNĚNÝCH JEDNAT ZA PODÍLNÍKA JEHO JMÉNEM

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

E: info@iad.sk
www.iad.sk

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

SPECIFIKACE PLATBY

* Podpis oveřuje osoba pověřená společností IAD Investments, správ. spol., a.s., jinak musí být úředně ověřen.

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou úplné, pravdivé a aktuální a nahrazují údaje uvedené v předcházejících 
žádostech. Dále potvrzuji, že k podílovým listům nejsou zřízená práva třetích osob a ani jiná věcná práva.

Titul, Jméno, Příjmení / Obchodní jméno Rodné číslo / IČO

Trvalé bydliště / Sídlo

Telefon a e-mail

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Datum narození

Korespondenční adresa (pokud
je jiná, než adresa trv. bydl./sídla) 

Obec / město a stát narození Stát daňové rezidence (daňový domicil) Daňové identif. číslo (pokud bylo přiděleno)

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

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Telefon a e-mail

Trvalé bydliště

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

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Telefon a e-mail

Trvalé bydliště

Podpis Podílníka nebo osoby oprávněné konat za podílníka*

Datum a místo podpisu Jméno a příjmení pověřeného pracovníka IAD Investments

Podpis pověřeného pracovníka IAD Investments

Žádám o vyplacení podílů níže uvedeného podílového fondu v měně:

Název podílového fondu Požadovaná suma Požadovaný počet podílů Všechny

Údaje o bankovním účtu, na který Vám budou převedeny peněžní prostředky:

Bankovní účet vedený v České republice v měně CZK

Předčíslí Číslo účtu Kód banky

nebo bankovní účet vedený v měně EUR

Název účtu IBAN BIC

EUR CZK

Politicky exponovaná osoba (pokud ano, označte „x“) Občan USA (pokud ano, označte „x“)

Korespondenční adresa 
(pokud je jiná, než adresa trv. bydl.) 

Korespondenční adresa 
(pokud je jiná, než adresa trv. bydl.) 
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