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OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY ZABEZPEČENÉHO PRÍSTUPU
K ÚDAJOM
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A. Predmet Obchodných podmienok
1. Tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie služby zabezpečeného prístupu k údajom (ďalej len „Obchodné
podmienky“) určujú časť obsahu zmluvy o poskytovaní služby zabezpečeného prístupu k údajom uzavretej
medzi správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ:
811 08, IČO: 17 330 254, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
182/B (ďalej „Správcovská spoločnosť“) na strane jednej a Investorom na strane druhej (ďalej „Zmluva“) tak,
že upravujú vzájomné práva a povinnosti Správcovskej spoločnosti a Investora pri poskytovaní a využívaní
služby Zabezpečeného prístupu k údajom, ktoré im vyplývajú z právnych vzťahov vzniknutých zo Zmluvy.
2. Na účel týchto Obchodných podmienok sa rozumie
2.1. Investorom
a) fyzická osoba a právnická osoba, ktorá použila peňažné prostriedky na nadobudnutie aspoň jedného
podielového listu niektorého z podielových fondov spravovaných Správcovskou spoločnosťou (ďalej
„Podielové fondy“ alebo jednotlivo „Podielový fond“) a má vo svojom majetku aspoň jeden podielový
list niektorého z Podielových fondov (ďalej „Podielnik“),
b) fyzická osoba a právnická osoba, ktorá má so Správcovskou spoločnosťou uzavretú zmluvu o riadení
portfólia, na ktorej základe jej Správcovská spoločnosť poskytuje investičnú službu riadenia portfólia
(ďalej „Klient“),
c) fyzická osoba a právnická osoba, ktorá je Podielnikom a zároveň Klientom.
2.2. Zabezpečeným prístupom k údajom
a) služba zabezpečeného prístupu k údajom IAD ONLINE (ďalej „Prístup IAD ONLINE“) a
b) služba zabezpečeného prístupu k údajom prostredníctvom mobilnej aplikácie MTA (ďalej „Prístup
MTA“),
2.3. Zmluvou
a) zmluva o poskytovaní Prístupu IAD ONLINE (ďalej „Zmluva o Prístupe IAD ONLINE“) a
b) zmluva o poskytovaní Prístupu MTA (ďalej „Zmluva o Prístupe MTA“).
2.4. Sprostredkovateľom finančný agent, ktorý pre Správcovskú spoločnosť sprostredkoval uzavretie obchodu
s Investorom.
3. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a pred
ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Správcovskej spoločnosti. Odchylné ustanovenia týchto
Obchodných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Správcovskej
spoločnosti.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSTUP IAD ONLINE
B. Zmluva o Prístupe IAD ONLINE
1. Zmluvou o Prístupe IAD ONLINE sa Správcovská spoločnosť zaväzuje podľa podmienok a v rozsahu v nej
dohodnutých poskytovať Investorovi Prístup IAD ONLINE a Investor poskytovanie Prístupu IAD ONLINE prijíma
a zaväzuje sa používať Prístup IAN ONLINE v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a platiť
Správcovskej spoločnosti za poskytovanie Prístupu IAD ONLINE poplatky podľa Cenníka Správcovskej
spoločnosti.
2. K uzavretiu Zmluvy o Prístupe IAD ONLINE dôjde v prípade, ak Investor alebo osoba, ktorá má záujem stať sa
Investorom, prijme návrh Správcovskej spoločnosti na uzavretie Zmluvy o Prístupe IAD ONLINE zahrnutý do
formulára „ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PODIELNIKA A VYDANIE PODIELOVÝCH LISTOV“ alebo do iného
tlačiva predpísaného Správcovskou spoločnosťou (ďalej len „Žiadosť o zriadenie“), ktorého vzor Správcovská
spoločnosť uverejní na svojom webovom sídle (internetovej stránke) www.iad.sk (ďalej „Webové sídlo“).
3. Investor alebo osoba, ktorá má záujem stať sa Investorom, prijme návrh Správcovskej spoločnosti na uzavretie
Zmluvy o Prístupe IAD ONLINE zahrnutý do Žiadosti o zriadenie tak, že Správcovskej spoločnosti doručí riadne
vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosti o zriadenie.
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4. Žiadosť o zriadenie doručená Správcovskej spoločnosti, ktorá nie je riadne vyplnená alebo podpísaná alebo
obsahuje nedovolené zmeny, nemá účinky prijatia návrhu Správcovskej spoločnosti na uzavretie Zmluvy
o Prístupe IAD ONLINE. O tom, či Žiadosť o zriadenie má alebo nemá účinky prijatia návrhu Správcovskej
spoločnosti na uzavretie Zmluvy o Prístupe IAD ONLINE, rozhoduje Správcovská spoločnosť.
5. Žiadosť o zriadenie sa považuje
a) za riadne vyplnenú, ak je vyplnená čitateľne požadovanými údajmi a podľa pokynov na jej vyplnenie
uvedenými v Žiadosti o zriadenie,
b) za riadne podpísanú, ak je podpísaná vlastnoručným podpisom fyzickej osoby, ktorá je Investorom alebo má
záujem stať sa Investorom, alebo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, ktorá je
Investorom alebo má záujem stať sa Investorom (ďalej aj „vlastnoručný podpis“).
6. Zmluva o Prístupe IAD ONLINE nadobúda účinnosť
a) ak je uzavieraná s Investorom, tak okamihom, keď Investor prijme návrh Správcovskej spoločnosti na
uzavretie Zmluvy o Prístupe IAD ONLINE,
b) ak je uzavieraná s osobou, ktorá má záujem stať sa Investorom, tak okamihom, keď takáto osoba prijme
návrh Správcovskej spoločnosti na uzavretie Zmluvy o Prístupe IAD ONLINE a stane sa Investorom.
7. Zmluvu o Prístupe IAD ONLINE môže so Správcovskou spoločnosť uzavrieť aj Sprostredkovateľ; v takom
prípade Zmluva o Prístupe IAD ONLINE nadobúda účinnosť okamihom, keď Sprostredkovateľ prijme návrh
Správcovskej spoločnosti na uzavretie Zmluvy o Prístupe IAD ONLINE. Ak nie je uvedené inak, tak ustanovenia
Obchodných podmienok týkajúce sa Zmluvy o Prístupe IAD ONLINE uzavieranej medzi Správcovskou
spoločnosťou a Investorom sa primerane použijú aj na prípad, ak Zmluvu o prístupe IAD ONLINE uzaviera so
Správcovskou spoločnosťou Sprostredkovateľ.
C. Prístup IAD ONLINE
1. Po splnení podmienok stanovených v Zmluve môže Správcovská spoločnosť poskytovať Investorovi Prístup IAD
ONLINE na základe voľby Investora v jednej z týchto foriem:
a) pasívny Prístup IAD ONLINE,
b) Prístup IAD ONLINE PLUS alebo
c) Prístup IAD ONLINE Super PLUS.
2. Pri poskytovaní Prístupu IAD ONLINE Správcovská spoločnosť umožňuje Investorovi prostredníctvom
elektronickej komunikačnej siete (internetu) formou šifrovanej komunikácie a v rozsahu a podľa podmienok
dohodnutých v Zmluve a stanovených v Obchodných podmienkach prístup k vybraným údajom týkajúcim sa
Investora, ktoré Správcovská spoločnosť elektronicky uchováva alebo elektronicky eviduje, a v závislosti od
formy Prístupu IAD ONLINE prípadne aj:
a) podávanie žiadosti o výplatu podielových listov Podielových fondov v majetku Investora
b) a prístup k vybraným údajom týkajúcim sa iného Investora ktoré Správcovská spoločnosť elektronicky
uchováva alebo elektronicky eviduje (ďalej len „Dotknutý Investor“).
3. Podmienkou pre zriadenie a poskytovanie každej formy Prístupu IAD ONLINE Správcovskou spoločnosťou
Investorovi je, že:
a) Investor je Podielnikom a teda má vo svojom majetku aspoň jeden podielový list niektorého z Podielových
fondov alebo
b) Investor je Klientom a teda má so Správcovskou spoločnosťou uzavretú zmluvu o riadení portfólia, na ktorej
základe mu Správcovská spoločnosť poskytuje investičnú službu riadenia portfólia.
Toto ustanovenie sa nepoužije, ak Zmluvu o prístupe IAD ONLINE uzaviera so Správcovskou spoločnosťou
Sprostredkovateľ.
4. Ďalšími podmienkami pre zriadenie a poskytovanie Prístupu IAD ONLINE PLUS Správcovskou spoločnosťou
Investorovi popri podmienkach podľa článku C. bod 3. Obchodných podmienok sú:
4.1. Investor musí mať mobilný telefón a prostredníctvom jemu prideleného čísla užívateľa mobilnej siete (ďalej
len „Mobilné číslo“) musí používať služby mobilného operátora, ktorý poskytuje mobilné telefónne služby
na území členského štátu Európskej únie,
4.2. Investor musí mať ako majiteľ účtu vedený bežný účet v banke so sídlom na území členského štátu
Európskej únie (ďalej len „Bankový účet Investora“),
4.3. ak sa má Investorovi umožňovať prístup k vybraným údajom týkajúcim sa Dotknutého Investora, tak
a) Dotknutý Investor musí mať Správcovskou spoločnosťou zriadený a poskytovaný Prístup IAD ONLINE
v ktorejkoľvek jeho forme,
b) Dotknutý Investor musí na tlačive predpísanom Správcovskou spoločnosťou udeliť Investorovi písomné
plnomocenstvo a Správcovskej spoločnosti predchádzajúci písomný súhlas a písomný pokyn, z ktorého
vyplýva oprávnenie Investora, aby mu Správcovská spoločnosť poskytovala
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ba) údaje týkajúce sa Dotknutého Investora, ktoré Správcovská spoločnosť elektronicky eviduje alebo
elektronicky uchováva na Konte podielnika, ak je Dotknutý Investor Podielnikom, alebo
bb) údaje, ktoré Správcovská spoločnosť elektronicky eviduje alebo elektronicky uchováva na
majetkovom a peňažnom účte klienta, ak je Dotknutý Investor Klientom.
Ďalšími podmienkami pre zriadenie a poskytovanie Prístupu IAD ONLINE Super PLUS Správcovskou
spoločnosťou Investorovi popri podmienkach podľa článku C. bod 3. Obchodných podmienok sú:
5.1. Investor musí mať mobilný telefón a prostredníctvom Mobilného čísla musí používať služby mobilného
operátora, ktorý poskytuje mobilné telefónne služby na území členského štátu Európskej únie,
5.2. Investor musí mať Bankový účet Investora,
5.3. súčet hodnoty majetku Investora tvoriaceho portfólio Investora spravovaného Správcovskou spoločnosťou
pri poskytovaní investičnej služby riadenia portfólia a aktuálnej ceny podielových listov Podielových fondov
v majetku Investora musí presahovať 1.000.000,00 € (slovami jeden milión eur),
5.4. ak sa má Investorovi umožňovať prístup k vybraným údajom týkajúcim sa Dotknutého Investora, tak
a) Dotknutý Investor musí mať Správcovskou spoločnosťou zriadený a poskytovaný Prístup IAD ONLINE
v ktorejkoľvek jeho forme a
b) Dotknutý Investor musí na formulári predpísanom Správcovskou spoločnosťou udeliť Investorovi
písomné plnomocenstvo a Správcovskej spoločnosti predchádzajúci písomný súhlas a písomný pokyn,
z ktorého vyplýva
ba) oprávnenie Investora, aby mu Správcovská spoločnosť poskytovala údaje týkajúce sa Dotknutého
Investora, ktoré Správcovská spoločnosť elektronicky eviduje alebo elektronicky uchováva na Konte
podielnika, ak je Dotknutý Investor Podielnikom, alebo
bb) oprávnenie Investora, aby mu Správcovská spoločnosť poskytovala údaje, ktoré Správcovská
spoločnosť elektronicky eviduje alebo elektronicky uchováva na majetkovom a peňažnom účte
klienta, ak je Dotknutý Investor Klientom,
5.5. ak sa má Investorovi umožňovať prístup k vybraným údajom týkajúcim sa Dotknutého Investora v rozsahu
Prístupu IAD ONLINE PLUS, tak,
a) Dotknutý Investor musí mať Správcovskou spoločnosťou zriadený a poskytovaný Prístup IAD ONLINE
PLUS alebo Prístup IAD ONLINE Super PLUS a
b) Dotknutý Investor musí na tlačive predpísanom Správcovskou spoločnosťou udeliť Investorovi písomné
plnomocenstvo a Správcovskej spoločnosti predchádzajúci písomný súhlas a písomný pokyn, z ktorého
vyplýva aj právo Investora nakladať s podielovými listami Podielových fondov, ktoré sú v majetku
Dotknutého Investora, ak je ak je Dotknutý Investor Podielnikom.
Správcovská spoločnosť poskytuje Investorovi Prístup IAD ONLINE prostredníctvom jej Webového sídla.
Pri používaní pasívneho Prístupu IAD ONLINE Správcovská spoločnosť umožňuje Investorovi:
a) zabezpečený prístup k vybraným údajom týkajúcim sa Investora elektronicky evidovaným alebo elektronicky
uchovávaným Správcovskou spoločnosťou na Konte podielnika, ak je Investor Podielnikom, a
b) zabezpečený prístup k vybraným údajom týkajúcim sa Investora elektronicky evidovaným alebo elektronicky
uchovávaným Správcovskou spoločnosťou na majetkovom a peňažnom účte klienta, ak je Investor Klientom.
Pri používaní Prístupu IAD ONLINE PLUS Správcovská spoločnosť umožňuje Investorovi:
a) používať služby a vykonávať činnosti v rovnakom rozsahu, ako to umožňuje pri pasívnom Prístupe IAD
ONLINE,
b) podávať Správcovskej spoločnosti v elektronickej forme Žiadosť o vyplatenie podielového listu každého
z Podielových fondov, ktorý je v majetku Investora,
c) podávať Správcovskej spoločnosti v elektronickej forme Žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov
Podielového fondu podľa Prílohy 2 Obchodných podmienok (ďalej „Príloha 2“), ktoré sú v majetku Investora,
a pokyn na zrušenie takejto Žiadosti o trvalé vyplácanie a
d) pasívny Prístup IAD ONLINE k vybraným údajom týkajúcim sa Dotknutého Investora.
Pri používaní Prístupu IAD ONLINE Super PLUS Správcovská spoločnosť umožňuje Investorovi:
a) používať služby a vykonávať činnosti v rovnakom rozsahu, ako to umožňuje pri Prístupe IAD ONLINE PLUS
a
b) prístup IAD ONLINE PLUS k vybraným údajom týkajúcim sa Dotknutého Investora, ak sú splnené aj
podmienky podľa článku C. bod 5. ods. 5.5. Obchodných podmienok.
V rámci Prístupu IAD ONLINE PLUS a Prístupu IAD ONLINE Super PLUS môže Investor používať Prístup IAD
ONLINE k vybraným údajom týkajúcim sa jedného alebo aj viacerých rôznych Dotknutých Investorov v rozsahu,
v akom sú vo vzťahu k jednotlivým Dotknutým Investorom splnené podmienky vyžadované v týchto Obchodných
podmienkach pre zriadenie a poskytovanie určitej formy Prístupu IAD ONLINE a pre umožnenie Prístupu IAD
ONLINE k zabezpečeného prístupu k údajom týkajúcim sa určitého Dotknutého Investora.
Pri používaní Prístupu IAD ONLINE Investor preukazuje svoju totožnosť týmito prístupovými údajmi:
a) rodným číslom Investora, ak je Investorom fyzická osoba, alebo identifikačným číslom Investora, ak je
Investorom právnická osoba,
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b) heslom, ktoré pridelí Investorovi Správcovská spoločnosť (ďalej „Heslo“),
c) šifrovacím kľúčom, ktorý pridelí Investorovi Správcovská spoločnosť (ďalej „Šifrovací kľúč“).
V prípade, ak Investor, ktorý má zriadený a používa Prístup IAD ONLINE PLUS alebo Prístup IAD ONLINE Super
PLUS, podá Správcovskej spoločnosti v elektronickej forme Žiadosť o vyplatenie podielového listu Podielového
fondu (ďalej len „Žiadosť o vyplatenie“) v majetku Investora, Správcovská spoločnosť pridelí Investorovi
autentifikačný SMS kód, ktorý mu formou SMS správy odošle na Mobilné číslo Investora uvedené investorom
v Žiadosti o registráciu, v Žiadosti o zriadenie alebo oznámené Investorom neskôr pri oznamovaní zmien údajov
uvedených v Žiadosti o registráciu alebo v Žiadosti o zriadenie (ďalej len „Oznámené Mobilné číslo“).
Autentifikačný SMS kód slúži na overenie Žiadosti o vyplatenie podanej investorom Správcovskej spoločnosti
v elektronickej forme. Pri podaní každej Žiadosti o vyplatenie Správcovská spoločnosť prideľuje Investorovi nový
autentifikačný SMS kód.
V prípade, ak Investor, ktorý má zriadený a používa Prístup IAD ONLINE Super PLUS, podá Správcovskej
spoločnosti v elektronickej forme Žiadosť o vyplatenie podielového listu Podielového fondu v majetku dotknutého
Investora, Správcovská spoločností pridelí Investorovi autentifikačný SMS kód, ktorý mu formou SMS správy
odošle na Oznámené Mobilné číslo. Autentifikačný SMS kód slúži na overenie Žiadosti o vyplatenie podanej
Investorom Správcovskej spoločnosti v elektronickej forme. Pri podaní každej Žiadosti o vyplatenie Správcovská
spoločnosť prideľuje Investorovi nový autentifikačný SMS kód.
Ustanovenia článku C. bodov 12. a 13. Obchodných podmienok platia primerane aj pre podanie a overenie
Žiadosti o trvalé vyplácanie podielových listov, ktorou Investor v súlade s týmito Obchodnými podmienkami
Správcovskú spoločnosť požiada o opakujúce sa vyplácanie jedného alebo viacerých podielových listov
Podielového fondu (ďalej len „Žiadosť o trvalé vyplácanie“) v majetku Investora alebo v majetku Dotknutého
Investora a tiež pre podanie a overenie pokynu na zrušenie takejto Žiadosti o trvalé vyplácanie.
Technickým predpokladom pre používanie Prístupu IAD ONLINE je, že Investor používa na komunikáciu so
Správcovskou spoločnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete (internetu) technické zariadenie
s internetovým prehliadačom s integrovaným bezpečnostným protokolom.

D. Zriadenie Prístupu IAD ONLINE
1. Správcovská spoločnosť zriadi Investorovi Prístup IAD ONLINE po tom, ako Zmluva o Prístupe IAD ONLINE
uzavretá medzi Správcovskou spoločnosťou a Investorom nadobudne účinnosť.
2. Po zriadení Prístupu IAD ONLINE Správcovská spoločnosť pridelí Investorovi jeho prístupové údaje v rozsahu:
Heslo a Šifrovací kľúč.
3. Pridelené prístupové údaje Správcovská spoločnosť oznamuje Investorovi vždy písomným oznámením
doručovaným doporučenou listovou zásielkou s doručenkou.
E. Žiadosť o vyplatenie
1. Investor, ktorý má zriadený Prístup IAD ONLINE PLUS alebo Prístup IAD ONLINE Super PLUS, môže cez takúto
formu Prístupu IAD ONLINE zabezpečený prístup k údajom podať Správcovskej spoločnosti Žiadosť o vyplatenie
jedného alebo viacerých podielových listov každého z Podielových fondov, ktoré sú v majetku Investora; týmto
nie sú dotknuté podmienky pre vyplatenie podielového listu stanovené štatútom Podielového fondu.
2. Investor, ktorý má zriadený Prístup IAD ONLINE Super PLUS, môže cez Prístup IAD ONLINE Super PLUS podať
Správcovskej spoločnosti Žiadosť o vyplatenie jedného alebo viacerých podielových listov každého z
Podielových fondov, ktoré sú v majetku Dotknutého investora, ak Dotknutý investor
2.1. má Správcovskou spoločnosťou zriadený a poskytovaný Prístup IAD ONLINE PLUS alebo Prístup IAD
ONLINE Super PLUS a
2.2. Dotknutý Investor na formulári predpísanom Správcovskou spoločnosťou udelil Investorovi písomné
plnomocenstvo a Správcovskej spoločnosti predchádzajúci písomný súhlas a písomný pokyn, z ktorého
vyplýva
a) oprávnenie Investora, aby mu Správcovská spoločnosť poskytovala údaje týkajúce sa Dotknutého
Investora, ktoré Správcovská spoločnosť elektronicky eviduje alebo elektronicky uchováva na Konte
podielnika, ak je Dotknutý Investor Podielnikom,
b) oprávnenie Investora, aby mu Správcovská spoločnosť poskytovala údaje, ktoré Správcovská
spoločnosť elektronicky eviduje alebo elektronicky uchováva na majetkovom a peňažnom účte klienta,
ak je Dotknutý Investor Klientom a tiež
c) právo Investora nakladať s podielovými listami Podielových fondov, ktoré sú v majetku Dotknutého
Investora, ak je ak je Dotknutý Investor Podielnikom;
týmto nie sú dotknuté podmienky pre vyplatenie podielového listu Podielového fondu stanovené štatútom
Podielového fondu.
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3. Žiadosť o vyplatenie musí Investor správne a riadne vyplniť podľa podmienok a pokynov Správcovskej
spoločnosti uverejnených na jej Webovom sídle a musí ju overiť autentifikačným SMS kódom prideleným
Správcovskou spoločnosťou, inak je neplatná. Pri akýchkoľvek pochybnostiach je Správcovská spoločnosť
oprávnená odmietnuť Investorom žiadané vyplatenie podielového listu Podielového fondu. Správcovská
spoločnosť spracuje Investorovu Žiadosť o vyplatenie:
 ku dňu jej elektronického doručenia do Správcovskej spoločnosti v prípade, ak sa jedná o pracovný deň; ak
sa nejedná o pracovný deň je spracovaná ku pracovnému dňu predchádzajúcemu dňu jej elektronického
doručenia
 Žiadosť o vyplatenie je Investorom riadne vyplnená a označená autentifikačným SMS kódom prideleným
Správcovskou spoločnosťou.
4. Na základe Žiadosti o vyplatenie podielového listu Podielového fondu v majetku Investora alebo Dotknutého
Investora, ktorú Investor podá Správcovskej spoločnosti cez stanovenú formu zabezpečeného prístupu
k údajom, Správcovská spoločnosť vyplatí Investorovi podielový list Podielového fondu výlučne bezhotovostným
prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet, ktorý Investor voči Správcovskej spoločnosti určil v Žiadosti
o vyplatenie.
F. Žiadosť o trvalé vyplácanie
1. Investor, ktorý má zriadený Prístup IAD ONLINE PLUS alebo Prístup IAD ONLINE Super PLUS, môže cez takúto
formu Prístupu IAD ONLINE podať Správcovskej spoločnosti Žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov
Podielového fondu uvedeného v Prílohe 2, ktoré sú v majetku Investora; tým nie sú dotknuté podmienky pre
vyplatenie podielového listu stanovené štatútom takéhoto Podielového fondu.
2. Investor, ktorý má zriadený Prístup IAD ONLINE Super PLUS, môže cez Prístup IAD ONLINE Super PLUS podať
Správcovskej spoločnosti Žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov Podielového fondu uvedeného v Prílohe
2 v majetku Dotknutého Investora, ktorý má zriadený a poskytovaný Prístup IAD ONLINE PLUS alebo Prístup
IAD ONLINE Super PLUS; tým nie sú dotknuté podmienky pre vyplatenie podielového listu stanovené štatútom
takéhoto Podielového fondu.
3. Žiadosť o trvalé vyplácanie musí Investor správne a riadne vyplniť podľa podmienok a pokynov Správcovskej
spoločnosti uverejnených na jej Webovom sídle a musí ju overiť autentifikačným SMS kódom prideleným
Správcovskou spoločnosťou, inak je neplatná. Pri akýchkoľvek pochybnostiach je Správcovská spoločnosť
oprávnená odmietnuť Investorom žiadané vyplatenie podielového listu Podielového fondu. Správcovská
spoločnosť spracuje Investorovu Žiadosť o trvalé vyplácanie:
 ku dňu jej elektronického doručenia do Správcovskej spoločnosti v prípade, ak sa jedná o pracovný deň; ak
sa nejedná o pracovný deň je spracovaná ku pracovnému dňu predchádzajúcemu dňu jej elektronického
doručenia
 Žiadosť o trvalé vyplácanie je Investorom riadne vyplnená a označená autentifikačným SMS kódom
prideleným Správcovskou spoločnosťou.
4. Na základe Žiadosti o trvalé vyplácanie, ktorú Investor podá Správcovskej spoločnosti cez Prístup IAD ONLINE
PLUS alebo Prístup IAD ONLINE Super PLUS Správcovská spoločnosť vyplatí Investorovi alebo Dotknutému
Investorovi podielový list Podielového fondu výlučne bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na
bankový účet Investora alebo Dotknutého Investora, ktorý Investor voči Správcovskej spoločnosti určil v Žiadosti
o trvalé vyplácanie.
5. Investor, ktorý má zriadenú potrebnú formu Prístupu IAD ONLINE umožňujúcu podať Správcovskej spoločnosti
Žiadosť o trvalé vyplácanie, môže cez takúto formu Prístupu IAD ONLINE podať Správcovskej spoločnosti pokyn,
ktorým trvajúcu Žiadosť o trvalé vyplácanie zruší. Ustanovenie článku F. bod 3. týchto Obchodných podmienok
platí primerane aj pre podanie a overenie pokynu Investora na zrušenie Žiadosti o trvalé vyplácanie.
TRETIA ČASŤ
PRÍSTUP MTA
G. Zmluva o prístupe MTA
1. Zmluvou o Prístupe MTA sa Správcovská spoločnosť zaväzuje podľa podmienok a v rozsahu v nej dohodnutých
poskytovať Investorovi Prístup MTA a Investor poskytovanie Prístupu MTA prijíma a zaväzuje sa používať
Prístup MTA v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve. Za poskytovanie Prístupu MTA Investor nie je
povinný poskytovať Správcovskej spoločnosti žiadnu osobitnú peňažnú odmenu ani nepeňažnú odmenu.
2. Zmluvu o Prístupe MTA môže so Správcovskou spoločnosťou uzavrieť len Investor, ktorý Správcovskej
spoločnosti udelil osobitný písomný súhlas s poskytovaním informácií na inom trvanlivom médiu prostredníctvom
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prostriedkov elektronickej komunikácie a v tomto súhlase jej súčasne poskytol adresu elektronickej pošty (emailovú adresu) Investora, ktorú Správcovská spoločnosť zaevidovala (ďalej len „Evidovanú adresa
elektronickej pošty Investora“).
3. Správcovská spoločnosť a Investor uzavierajú Zmluvu o Prístupe MTA výlučne prostredníctvom prostriedkov
elektronickej komunikácie. Zmluva o Prístupe MTA je uzavretá v okamihu, keď Investor prijme návrh
Správcovskej spoločnosti na uzavretie Zmluvy o Prístupe MTA. Prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy o Prístupe
MTA musí Investor urobiť prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (internetu) a je účinné
v okamihu, keď ho Investor vyjadrí registrovaním sa do prístupu k aplikácií Prístup MTA poskytovaného
Správcovskou spoločnosťou na internetovej stránke Správcovskej spoločnosti: online.iad.sk (ďalej „Internetová
stránka Správcovskej spoločnosti“). Registrovanie sa do prístupu k aplikácii Prístup MTA Investor vykoná tak,
že v prístupe k aplikácií Prístup MTA poskytovanom prostredníctvom Internetovej stránky Správcovskej
spoločnosti Investor vyplní nasledujúce údaje:
a) adresu elektronickej pošty, ktorá má byť Evidovanou adresou elektronickej pošty Investora (článok G. bod
2. Obchodných podmienok) a
b) variabilný symbol Investora, ktorý Správcovská spoločnosť pridelila Investorovi pri jeho registrácii ako
podielnika, ktorý svoje peňažné prostriedky použil alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielového
listu niektorého z Podielových fondov (ďalej „Variabilný symbol“).
4. Ak je prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy o Prístupe MTA urobené Investorom účinné a Zmluva o Prístupe MTA
je uzavretá, tak spravidla bez odkladu po registrovaní sa Investora do prístupu k aplikácií Prístup MTA
Správcovská spoločnosť o tom upovedomí Investora tak, že na Evidovanú adresu elektronickej pošty Investora
zašle Investorovi heslo pre Prístup MTA, ktoré Investor používa na prihlásenie sa k Prístupu MTA (ďalej „Heslo
pre Prístup MTA“).
H. Prístup MTA
1. Po splnení podmienok stanovených v Zmluve o Prístupe MTA môže Správcovská spoločnosť poskytovať
Investorovi Prístup MTA. Správcovská spoločnosť zriadi Investorovi Prístup MTA spravidla bez odkladu po tom,
ako Zmluva nadobudne účinnosť.
2. Pri poskytovaní Prístupu MTA Správcovská spoločnosť umožňuje prostredníctvom elektronickej komunikačnej
siete (internetu) formou šifrovanej komunikácie v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o Prístupe
MTA a stanovených v týchto Obchodných podmienkach pasívny zabezpečený prístup k vybraným údajom
týkajúcim sa Investora týmto osobám:
a) Investorovi,
b) inej osobe, ktorej Investor udelil na to písomné plnomocenstvo (ďalej „Oprávnená osoba“), ak Investor
súčasne Správcovskej spoločnosti dal predchádzajúci písomný súhlas a písomný pokyn, z ktorého vyplýva
oprávnenie Oprávnenej osoby, aby jej Správcovská spoločnosť poskytovala údaje týkajúce sa Investora,
ktoré Správcovská spoločnosť elektronicky eviduje a elektronicky uchováva na Konte podielnika,
c) Sprostredkovateľovi, ak súčasne Investor dal Správcovskej spoločnosti predchádzajúci písomný súhlas a
písomný pokyn, z ktorého vyplýva oprávnenie udelené Sprostredkovateľovi, aby mu Správcovská spoločnosť
poskytovala údaje týkajúce sa Investora, ktoré Správcovská spoločnosť elektronicky eviduje alebo
elektronicky uchováva na Konte podielnika.
3. Ak Obchodné podmienky neustanovujú inak, tak Správcovská spoločnosť poskytuje Investorovi Prístup MTA,
len ak je splnená podmienka, že Investor je Podielnikom a teda Investor má vo svojom majetku aspoň jeden
podielový list niektorého z Podielových fondov. Ak Investor počas trvania Zmluvy prestal byť majiteľom aspoň
jedného podielového listu niektorého z Podielových fondov, tak Správcovská spoločnosť môže takémuto
Investorovi, ktorý nie je majiteľom podielového listu niektorého z Podielových fondov, naďalej poskytovať Prístup
MTA najdlhšie počas obdobia jedného roka; ak sa Investor počas tohto obdobia nestane majiteľom aspoň
jedného podielového listu niektorého z Podielových fondov, tak Zmluva zaniká a Správcovská spoločnosť
Investorovi Prístup MTA zruší.
4. Správcovská spoločnosť poskytuje Investorovi Prístup MTA prostredníctvom Internetovej stránky Správcovskej
spoločnosti (internetová stránka online.iad.sk).
5. V rámci Prístupu MTA môže Investor využívať službu pasívneho zabezpečeného prístupu k údajom týkajúcim
sa iného Podielnika, ktoré Správcovská spoločnosť o takomto inom Podielnikovi elektronicky eviduje a
elektronicky uchováva na Konte podielnika, ak sú ohľadne takto dotknutého iného Podielnika splnené podmienky
vyžadované v týchto Obchodných podmienkach pre umožnenie Prístupu MTA Investorovi ako Oprávnenej
osobe.
6. Pri využívaní Prístupu MTA Investor preukazuje svoju totožnosť tak, že k Prístupu MTA sa prihlasuje
nasledujúcim prístupovými údajmi:
a) Heslom pre Prístup MTA a
b) Variabilným symbolom.
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7. Heslo pre Prístup MTA, ktoré Správcovská spoločnosť pridelila Investorovi pri uzavretí Zmluvy (pri registrovaní
sa Investora k Prístupu MTA), môže Investor zmeniť pri prvom prihlásení sa k Prístupu MTA alebo kedykoľvek
neskôr. Zmenené Heslo pre Prístup MTA musí vyhovovať požiadavkám stanoveným Správcovskou
spoločnosťou.
8. Technickým predpokladom pre používanie Prístupu MTA je, že Investor používa na komunikáciu so
Správcovskou spoločnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete (internetu) technické zariadenie
(počítač) s internetovým prehliadačom s integrovaným bezpečnostným protokolom.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
I. Ďalšie práva a povinnosti Správcovskej spoločnosti a Investora
1. Investor je oprávnený používať Zabezpečený prístup k údajom v súlade s podmienkami Zmluvy a v rozsahu v nej
stanovenom a podľa spôsobu používania predpísaného Správcovskou spoločnosťou.
2. Správcovská spoločnosť informuje Investora
a) o spôsobe používania Prístupu IAD ONLINE prostredníctvom pokynov a podmienok uverejňovaných na jej
Webovom sídle,
b) o spôsobe používania Prístupu MTA prostredníctvom pokynov a podmienok uverejňovaných na Internetovej
stránke Správcovskej spoločnosti spravidla v prístupe k aplikácií Prístup MTA.
Pred prvým použitím Zabezpečeného prístupu k údajom a tiež pred každým ďalším použitím Zabezpečeného
prístupu k údajom je Investor povinný dôkladne sa oboznámiť s pokynmi a podmienkami na používanie
Zabezpečeného prístupu k údajom a s ich zmenami, o ktorých Správcovská spoločnosť informuje Investora
spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
3. Pri používaní Zabezpečeného prístupu k údajom je Investor povinný:
a) postupovať čestne, svedomito, s náležitou starostlivosťou a obozretnosťou a v súlade so zásadami dobrých
mravov a poctivého obchodného styku,
b) zabezpečiť utajenie prístupových údajov a chrániť prístupové údaje a Oznámené Mobilné číslo pred ich
stratou, odcudzením, zneužitím a prezradením, a urobiť všetky potrebné opatrenia, aby zabránil ich strate,
odcudzeniu, zneužitiu alebo prezradeniu tretej osobe,
c) zamedziť prístup iných osôb k prístupovým údajom Investora.
4. V prípade, ak dôjde k strate, odcudzeniu alebo zneužitiu prístupových údajov alebo Oznámeného Mobilného
čísla, alebo pri akomkoľvek podozrení Investora, že došlo k strate, odcudzeniu alebo zneužitiu prístupových
údajov alebo Oznámeného Mobilného čísla, je Investor povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť
Správcovskej spoločnosti telefonicky a súčasne je povinný Správcovskú spoločnosť požiadať o zablokovanie
Zabezpečeného prístupu k údajom. Žiadosť o zablokovanie Prístupu IAD ONLINE urobenú telefonicky je Investor
povinný do piatich (5) pracovných dní doplniť doručením jej písomného vyhotovenia Správcovskej spoločnosti.
5. Správcovská spoločnosť na žiadosť Investora zablokuje Investorov Zabezpečený prístup k údajom, ak Investor
v telefonickom oznámení uvedie správne identifikačné údaje Investora požadované Správcovskou spoločnosťou.
6. V prípade, ak má Správcovská spoločnosť podozrenie zo zneužitia Zabezpečeného prístupu k údajom alebo zo
straty, odcudzenia alebo zneužitia prístupových údajov Investora, je oprávnená poskytovanie Zabezpečeného
prístupu k údajom (zablokovať). O tejto skutočnosti Správcovská spoločnosť bez odkladu informuje Investora
telefonicky alebo písomne.
7. Ak došlo k zablokovaniu Zabezpečeného prístupu k údajom, tak Správcovská spoločnosť zruší zablokovanie
Zabezpečeného prístupu k údajom, ak o to Investor požiada Správcovskú spoločnosť písomnou Žiadosťou
o zrušenie zablokovania Zabezpečeného prístupu k údajom doručenou Správcovskej spoločnosti.
8. V Žiadosti o zrušenie zablokovania Prístupu IAD ONLINE je Investor oprávnený požiadať Správcovskú
spoločnosť o pridelenie nových prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE prideľovaných Správcovskou
spoločnosťou (Hesla, Šifrovacieho kľúča). V takom prípade Správcovská spoločnosť pridelí Investorovi nové
prístupové údaje pre Prístup IAD ONLINE v rozsahu: Heslo a Šifrovací kľúč a tieto mu oznámi. Po odblokovaní
Prístup IAD ONLINE Investor používa na preukazovanie totožnosti tieto nové prístupové údaje pridelené mu
Správcovskou spoločnosťou.
9. Písomnú žiadosť o zablokovanie Zabezpečeného prístupu k údajom, písomnú žiadosť o zrušenie zablokovania
Zabezpečeného prístupu k údajom a písomnú žiadosť o pridelenie nových prístupových údajov pre Prístup IAD
ONLINE je Investor povinný urobiť na formulári predpísanom Správcovskou spoločnosťou, ktorý musí riadne
a čitateľne vyplniť podľa pokynov v ňom uvedených a musí ho podpísať vlastnoručným podpisom.
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10. Postupom stanoveným vo Všeobecných obchodných podmienkach Správcovskej spoločnosti je Investor povinný
Správcovskej spoločnosti bez zbytočného odkladu oznámiť, že došlo k zmene tých údajov Investora, ktoré sa
uvádzajú v Žiadosti o registráciu alebo v Žiadosti o zriadenie.
J. Zodpovednosť
1. V súvislosti s poskytovaním Zabezpečeného prístupu k údajom Správcovská spoločnosť zodpovedá Investorovi
len za škody spôsobené zavineným porušením jej povinnosti. Správcovská spoločnosť nezodpovedá za škody
spôsobené porušením povinností iných právnických osôb alebo fyzických osôb.
2. Investor zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov, ktoré poskytol Správcovskej spoločnosti, a za škodu, ktorú
spôsobil tým, že Správcovskej spoločnosti poskytol nesprávne alebo nepravdivé údaje.
3. Investor zodpovedá za ochranu prístupových údajov a Oznámeného Mobilného čísla pred ich stratou,
odcudzením, zneužitím a prezradením, a za zamedzenie prístupu iných neoprávnených osôb k prístupovým
údajom a k Oznámenému Mobilnému číslu. Správcovská spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté
Investorovi v dôsledku straty, odcudzenia, zneužitia a prezradenia prístupových údajov alebo Oznámeného
Mobilného čísla ani za ďalšie škody spôsobené porušením povinností Investora.
4. Investor zodpovedá za spôsob používania Zabezpečeného prístupu k údajom. Správcovská spoločnosť
nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Investorovi v dôsledku nesprávneho alebo neodborného používania
Zabezpečeného prístupu k údajom. Ak Investor v súlade s touto Zmluvou umožnil, aby jeho Zabezpečený prístup
k údajom používala iná osoba, tak za používanie Investorovho Zabezpečeného prístupu k údajom inou osobou
Investor voči Správcovskej spoločnosti zodpovedá vždy tak, akoby Zabezpečený prístup k údajom používal sám.
K. Trvanie, zmena a zánik Zmluvy
1. Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.
2. Počas trvania Zmluvy o Prístupe IAD ONLINE je Investor oprávnený písomnou žiadosťou o zmenu
zabezpečeného prístupu k údajom IAD ONLINE (ďalej len „Žiadosť o zmenu“) doručenou Správcovskej
spoločnosti požiadať Správcovskú spoločnosť o zmenu formy Prístupu IAD ONLINE doposiaľ poskytovaného
Investorovi Správcovskou spoločnosťou na inú formu Prístupu IAD ONLINE zvolenú investorom (ďalej len
„Zmena formy Prístupu IAD ONLINE“).
3. Žiadosť o zmenu je Investor povinný urobiť písomne na formulári predpísanom Správcovskou spoločnosťou,
ktorý je Investor povinný riadne a čitateľne vyplniť, musí v ňom vyznačiť ním požadovanú Zmenu formy Prístupu
IAD ONLINE a pravosť podpisu Investora na Žiadosti o zmenu musí nechať osvedčiť podľa ustanovení
osobitných všeobecne záväzných predpisov; Žiadosť o zmenu, ktorá nespĺňa tieto náležitosti, je neplatná.
V prípade pochybností je Správcovská spoločnosť oprávnená rozhodnúť o tom, či je Žiadosť o zmenu platná
alebo neplatná.
4. Ak je Žiadosť o zmenu podaná Investorom platná a ak Investor splnil aj ďalšie podmienky pre poskytovanie ním
zvolenej formy Prístupu IAD ONLINE, tak Správcovská spoločnosť vykoná Zmenu formy Prístupu IAD ONLINE
žiadanú Investorom.
5. Investor, ktorý má zriadený Prístup IAD ONLINE PLUS, môže prostredníctvom Prístupu IAD ONLINE PLUS
podať Správcovskej spoločnosti žiadosť o zmenu formy Prístupu IAD ONLINE z Prístupu IAD ONLINE PLUS na
pasívny Prístup IAD ONLINE.
6. Správcovská spoločnosť v rámci Prístupu IAD ONLINE alebo Prístupu MTA zruší pasívny zabezpečený prístup
k vybraným údajom týkajúcim sa Investora Oprávnenej osobe alebo Sprostredkovateľovi, ak ju o to Investor
požiada písomnou Žiadosťou o poskytnutie služieb doručenou Správcovskej spoločnosti.
7. Zmluva zanikne v prípadoch stanovených v Zmluve alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise.
8. Investor aj Správcovská spoločnosť môžu Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu písomnou výpoveďou
doručenou druhej zmluvnej strane. Zmluva v takom prípade zaniká v najbližší nasledujúci pracovný deň po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
L. Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Ustanoveniami týchto Obchodných podmienok sa riadia právne vzťahy Správcovskej spoločnosti a Investora pri
poskytovaní Zabezpečeného prístupu údajom zo Zmlúv, ktoré vznikli od účinnosti týchto Obchodných
podmienok.
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2. Tieto Obchodné podmienky odo dňa ich účinnosti určujú aj časť obsahu Zmlúv o poskytovaní služby
zabezpečeného prístupu k údajom IAD ONLINE a Zmlúv o poskytovaní prístupu k údajom prostredníctvom
mobilnej aplikácie MTA aj keď k ich uzavretiu došlo pred účinnosťou týchto Obchodných podmienok.
3. Zmluva o poskytovaní služby zabezpečeného prístupu k údajom uzavretá pred účinnosťou týchto Obchodných
podmienok sa považuje za Zmluvu o IAD ONLINE podľa týchto Obchodných podmienok. Zmluva o poskytovaní
prístupu k údajom prostredníctvom mobilnej aplikácie MTA sa považuje za Zmluvu o Prístupe MTA podľa týchto
Obchodných podmienok.
4. Právne vzťahy Správcovskej spoločnosti a Investora vzniknuté zo Zmluvy, ktoré nie sú upravené Zmluvou,
Obchodnými podmienkami ani Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia Zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Správcovská spoločnosť je oprávnená tieto Obchodné podmienky zmeniť, zrušiť alebo nahradiť novými
obchodnými podmienkami pre poskytovanie pre poskytovanie zabezpečeného prístupu k údajom. Po každej
zmene Obchodných podmienok je Správcovská spoločnosť povinná uverejniť na jej Webovom sídle úplné znenie
Obchodných podmienok so zapracovanými zmenami, v ktorom uvedie dátum účinnosti ich zmeneného
a doplneného znenia, ktorý nesmie predchádzať dátumu uverejnenia úplného znenia Obchodných podmienok.
6. Ak Investor do 30 dní potom, ako Správcovská spoločnosť zmení Obchodné podmienky a na jej Webovom sídle
uverejní úplné znenia Obchodných podmienok so zapracovanými zmenami, môže Investor Zmluvu vypovedať
a v prípade, ak tak neurobí a naďalej používa Prístup MTA, platí, že Investor vyjadril súhlas so zmenou
Obchodných podmienok a vôľu byť nimi viazaný od účinnosti ich zmeneného.
7. Formuláre predpísané Správcovskou spoločnosťou pre žiadosti a iné úkony Investora podľa týchto Obchodných
podmienok uverejňuje Správcovská spoločnosť na svojom webovom sídle.
8. Správcovská spoločnosť zrušuje doterajšie Obchodné podmienky pre poskytovanie služby zabezpečeného
prístupu k údajom IAD ONLINE.
9. Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 15.decembra 2015.
V Bratislave, dňa 15. decembra 2015

IAD Investments, správ. spol., a.s.
Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva
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Príloha 2
Zoznam Podielových fondov

1. Euro Cash dlhopisový, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
2. Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
3. Zaistený IAD – depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
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