SÚHLAS DOTKNUTÉHO INVESTORA
s poskytovaním údajov týkajúcich sa Dotknutého investora s prípadným udelením práva nakladať s podielovými
listami v majetku Dotknutého investora (ďalej len „Súhlas“)
Dotknutý investor – SPLNOMOCNITEĽ - identifikačné údaje (vyplní Dotknutý investor)
titul, meno, priezvisko/
obchodné meno*
rodné číslo/IČO*
adresa trvalého bydliska/sídla*
ulica a číslo

PSČ

mesto/obec
meno, priezvisko a funkcia
osoby, ktorá ako zákonný
zástupca/štatut. orgán*
Dotknutého investora Súhlas
podpisuje

štát

Investor – SPLNOMOCNENEC – identifikačné údaje (vyplní Dotknutý investor)
titul, meno, priezvisko/
obchodné meno*
rodné číslo/IČO*
adresa trvalého bydliska/sídla*
ulica a číslo

PSČ

mesto/obec
štát
meno a priezvisko fyzickej
osoby, ktorá ako zákonný
zástupca/štatut. orgán*
Investora Súhlas podpisuje
* označené údaje sa vyplňujú, ak Dotknutý Investor alebo Investor je právnickou osobou

Týmto Súhlasom Dotknutý investor udeľuje
a) 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 „Správcovská spoločnosť“) predchádzajúci súhlas a pokyn na to,
aby Správcovská spoločnosť pri využívaní služby zabezpečeného prístupu k údajom IAD ONLINE
poskytovanej Investorovi cez zabezpečený prístup k údajom poskytovala Investorovi podľa jeho požiadaviek
všetky údaje týkajúce sa Dotknutého investora, ktoré Správcovská spoločnosť elektronicky eviduje alebo
elektronicky uchováva na Konte podielnika, ak je Dotknutý investor podielnikom, alebo na majetkovom a
peňažnom účte klienta, ak je Dotknutý investor klientom (ďalej spolu len „údaje týkajúce sa Dotknutého
investora“),
b) Investorovi plnomocenstvo, ktorým Investora splnomocňuje na to, aby sa pri využívaní služby zabezpečeného
prístupu k údajom IAD ONLINE poskytovanej Investorovi Správcovskou spoločnosťou cez zabezpečený prístup
k údajom oboznamoval so všetkými údajmi týkajúcimi sa Dotknutého investora; v rozsahu oprávnenia Investora
vyplývajúceho z tohto plnomocenstva je Investor cez zabezpečený prístup k údajom oprávnený oboznamovať sa
so všetkými údajmi týkajúcimi sa Dotknutého investora a požadovať od Správcovskej spoločnosti, aby mu všetky tieto
údaje týkajúce sa Dotknutého investora poskytovala.
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Týmto Súhlasom Dotknutý investor neudeľuje
a) Správcovskej spoločnosti predchádzajúci súhlas a pokyn na to, aby Správcovská spoločnosť pri využívaní služby
zabezpečeného prístupu k údajom IAD ONLINE poskytovanej Investorovi cez zabezpečený prístup k údajom
umožnila Investorovi podľa jeho požiadaviek nakladať s podielovými listami podielových fondov spravovaných
Správcovskou spoločnosťou, ktoré sú v majetku Dotknutého investora (ďalej len „podielové listy Podielových fondov v
majetku Dotknutého investora“),
b) Investorovi ako splnomocnencovi plnomocenstvo, ktorým Investora splnomocňuje na to, aby pri využívaní služby
zabezpečeného prístupu k údajom IAD ONLINE poskytovanej Investorovi Správcovskou spoločnosťou cez
zabezpečený prístup k údajom nakladal s podielovými listami Podielových fondov v majetku Dotknutého investora;
v rozsahu oprávnenia Investora vyplývajúceho z tohto plnomocenstva je Investor cez zabezpečený prístup k údajom
oprávnený nakladať s podielovými listami Podielových fondov v majetku Dotknutého investora, najmä podávať za
Dotknutého investora Správcovskej spoločnosti žiadosť o ich vyplatenie.
Udelením tohto Súhlasu nie sú dotknuté podmienky poskytovania služby zabezpečeného prístupu k údajom
IAD ONLINE stanovené v Obchodných podmienkach pre poskytovanie služby zabezpečeného prístupu k údajov
vypracovaných Správcovskou spoločnosťou.

Dátum podpisu Súhlasu __________________

Podpis Dotknutého investora_____________________________
(osoby oprávnenej konať za Dotknutého investora)

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

Investor vyhlasuje a svojim podpisom pod text tejto listiny potvrdzuje, že prijíma plnú moc udelenú Dotknutým
investorom, ktorá je obsahom tohto Súhlasu.

Dátum prijatia plnej moci __________________ Podpis Investora___________________________________
(osoby oprávnenej konať za Investora)
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