
PREVODCA (PORUČITEĽ)

Titul, Meno, Priezvisko Rodné číslo

Titul, Meno, Priezvisko / Obchodné meno

Adresa trvalého bydliska / Sídla / Miesta podnikania

Prechod podielových listov z prevodcu na nadobúdateľa uskutočnený IAD Investments, správ. spol., a.s., 
na základe:

Rodné číslo / IČO

NADOBÚDATEĽ

ŠPECIFIKÁCIA PRECHODU PODIELOVÝCH LISTOV

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Štátna príslušnosť

Telefón a e-mail

Zákon. zástupca / štatutár. zástupca / splnomocnenec

Prechod podielových listov sa uskutoční v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Spoločným prevádzkovým 
poriadkom IAD Investments, správ. spol., a. s.

právoplatného uznesenia príslušného súdu v konaní o dedičstve

osvedčenia príslušného notára povereného súdom o dedičstve

ktorého originál alebo úradne overená kópia je uvedená v prílohe.

právoplatného uznesenia príslušného súdu v konaní o ___________________________ zo dňa ______________

Korešpondenčná adresa – ak je iná ako adresa trvalého bydliska / sídla / miesta podnikania

OZNÁMENIE O ZMENE MAJITEĽA PODIELOVÝCH LISTOV
PRECHOD podielových listov (ďalej len „Oznámenie“)

Názov podielového fondu, ktorého podielové listy sú predmetom Oznámenia

Názov podielového fondu Požadovaná suma v EUR Požadovaný počet podielov Všetky

Podpis nadobúdateľa musí overiť poverený pracovník IAD Investments, alebo Sprostredkovateľ inak musí byť 
úradne overený.

Vyhlasujem, že pred podpísaním tohto formulára som riadne a predpísaným spôsobom osvedčil/a totožnosť 
osoby, ktorá tento formulár podpísala.

Dátum podpisu Podpis nadobúdateľa

Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Odd: Sa, vložka č. 182/B
IČO: 17330254, DIČ: 2020838193
IČ DPH: SK2020838193 

IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
www.iad.sk 
 

bezplatná infolinka: 0800 601 601
e-mail: info@iad.sk

 

Meno a priezvisko / obchodné meno Sprostredkovateľa reg. číslo NBS

Telefón a e-mail Obchodné meno SFA

VYPĹŇA SPROSTREDKOVATEĽ / pracovník IAD Investments, správ. spol., a. s.

Dátum podpisu Podpis Sprostredkovateľa

V:11/2020_PRECHOD_SK
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