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VÚB Asset Management, správ, spol., a.s.,
Mlynské nivy 1, P. O. Box 6, 820 04 Bratislava 24
Oddiel: Sa, Vložka číslo 2416/B, IČO: 35786272, www.vubam.sk

1201354945

Žiadosť o vydanie podielových listov -  PO 1201354945
Žiadosť nie je  potvrdením o skutočnom vydaní podielových listov. Podielové listy Vám budú vydané až po realizácii finančnej úhrady v zmysle priloženej 
Platobnej inštrukcie. Konfirmácia o vydaní podielových listov Vám bude zaslaná bezodkladne po vydaní podielových listov na adresu uvedenú nižšie ako 
Adresa pre doručovanie alebo Sídlo.

1. Ú d aje o investorovi

Názov spoločnosti: 
Zapísaný v:
Iné údaje:
V  zastúpení:

Sídlo:

N EZA BU D K A , N .O.
V  BRA TISLA VE 
EH 555934
V ER O N IK A  R U SN Á K O V Á  
ING. M Á RIA  V E L IK Á

ZÁH RAD N ÍCKA 2 
98601 FIĽA K O V O  
Slovenská republika

IČO:
ID:

RČ:
RČ:

Adresa pre 
doručovanie:

42000041
Zakladateľská zmluva

ID:
ID:

Z V S E B 933884  
Z V S EH 555937

N EZA BU D K A , N.O. 
ZÁH RADN ÍCKA 2 
98601 FIĽA K O V O  SK

2. Žiadam  o vydanie podielových listov / štandardný predaj

podielového fondu suma v mene

Fond Bankových vkladov 15 000,00 EU R

Pri platbách v prospech účtu fondu postupujte podľa priloženej Platobnej inštrukcie a vždy uveďte ako variabilný symbol Vaše osobné identifikačné číslo. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti sú kľúčové informácie pre investorov (K íl) príslušného podielového fondu. Podielové listy budú vydané v súlade s 
podmienkami uvedenými v štatúte, v predajnom prospekte a v K íl príslušného podielového fondu.

3 . Vyhlásenia
Vyhlasujem, že uvedené osobné údaje sú pravdivé a každú ich zmenu oznámim VÚB Asset Management, správ, spol., a.s. (ďalej len „VÚB AM“). Som si vedomý(á), že 
vyššie uvedené osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou VÚB AM za účelom výkonu činnosti podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom 
znení (ďalej len „zákon“), a to na dobu, počas ktorej je  VÚB AM povinná tieto údaje uchovávať. VÚB AM v zmysle zákona spracúva, archivuje a vedie vo svojich 
databázach aj informácie, doklady a ich kópie o záležitostiach, ktoré sa týkajú investora, a ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o počtoch podielových listov 
vlastnených investorom a o obchodoch investora (ďalej len „databázové informácie“). V  prípade odmietnutia poskytnutia vyššie uvedených osobných údajov je  VÚB 
AM povinná vykonanie obchodu odmietnuť. Súhlasím s tým, aby moje osobné údaje a databázové informácie v rozsahu údajov uvedených v žiadostiach adresovaných 
správcovskej spoločnosti a vo vzťahu k databázovým informáciám aj vo všetkých databázach správcovskej spoločnosti boli sprístupnené alebo poskytnuté osobám za 
účelom uvedeným v kľúčových informáciách pre investorov a predajnom prospekte podielového fondu a to v rozsahu údajov uvedených v žiadostiach adresovaných 
VÚB AM a vo vzťahu k databázovým informáciám aj vo všetkých databázach VÚB AM, a to až do písomného odvolania, najdlhšie na dobu, počas ktorej je  VÚB 
AM povinná tieto údaje archivovať. Odvolanie vyššie uvedeného súhlasu bude považované za žiadosť o vyplatenie všetkých podielových listov. Zároveň súhlasím so 
spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, za účelom propagácie podielových fondov formou súťaží organizovaných VÚB 
AM v čase podania tejto žiadosti pre podielnikov, a to po dobu, počas ktorej je  VÚB AM povinná tieto údaje v zmysle zákona uchovávať. Odvolanie tohto súhlasu 
nebude považované za žiadosť o vyplatenie všetkých podielových listov. Vyhlasujem, že som bol(a) poučený(á) o svojich právach v zmysle zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä o práve na základe písomnej žiadosti požadovať potvrdenie, či osobné údaje dotknutej osoby 
sú alebo nie sú spracúvané prevádzkovateľom, informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z 
ktorého získal je j osobné údaje na spracúvanie a zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo 
neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z 
dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti a o práve na základe písomnej žiadosti namietať u prevádzkovateľa voči spracúvaniu osobných údajov, 
ktoré nie je  v súlade s udeleným súhlasom alebo zákonom (napr. spracúvanie osobných údajov, na účely priameho marketingu bez súhlasu dotknutej osoby). Som si 
vedomý(á), že moje právo požadovať likvidáciu spracúvaných osobných údajov je  po dobu trvania vyššie uvedenej zákonnej doby na spracovanie osobných údajov 
spoločnosťou VÚB AM obmedzené.
Všetky vklady, resp. platby prevyšujúce hodnotu 15.000 EU R v prospech účtov podielových fondov v správe VÚB AM budú realizované iba z vlastných zdrojov 
a na vlastný účet osoby vyššie označenej ako investor.
Vyhlasujem, že som prevzal(a) a oboznámil(a) sa s kľúčovými informáciami pre investorov a so štatútom podielového fondu a ich obsahu som porozumel(a). 
Zároveň vyhlasujem, že som bol(a) poučený(á) o tom, že štatút je  súčasťou m ojej zmluvy s VÚ B AM, že štatút sa môže v budúcnosti zmeniť, že aktuálnu 
verziu štatútu, predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov si nájdem na stránke www.vubam.sk a že môžem požiadať o ich písomné 
vyhotovenie VÚ B AM alebo distribútora -  VÚB, a.s. Som si vedomý(á), že s touto investíciou je  spojené riziko, hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo 
klesať, pričom nie je  zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Fiľakovo, 10.03.2014 09:08:13

Vyplní pracovník zodpovedný za spracovanie žiadosti:
Meno a priezvisko: Beatrix Nagyová, 98887 
Pobočka/expozitúra VÚB: 55301, Fiľakovo

Vyhlasujem, že identifikáciu investora, oprávnenie konania a totožnosť žiadateľa (-ov) som oveji

Fiľakovo, 10.03.2014 09:08:13

podpis VERO]

podpis ING.

http://www.vubam.sk
http://www.vubam.sk


nnn V U B ^MANAGEMENT

VÚB Asset Management, správ, spol., a.s.,
Mlynské nivy 1, P. O. Box 6, 820 04 Bratislava 24
Oddiel: Sa, Vložka číslo 2416/B, IČO: 35786272, www.vubam.sk

1201354945

Platobná inštrukcia

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali Vašim zámerom investovať do podielových fondov v správe 
VÚB Asset Management, správ, spol., a.s.

Prosíme o úhradu finančných prostriedkov podľa nasledovnej špecifikácie:

Názov účtu príjemcu: Fond Bankových vkladov

Číslo účtu príjemcu: SK22 0200 0000 0029 9576 6854

BIC príjemcu: SUBASKBX

Suma: 15 000,00

Mena: EUR

Variabilný symbol: 42000041

Špecifický symbol: 1201354945

http://www.vubam.sk


nnn VUB BANKA
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obeh. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Vložka číslo 341/B, IČO: 31320155, www.vub.sk

2001354939

Potvrdenie o zadaní štatutárneho zástupcu - PO
1. Ú d aje o investorovi

Názov spoloínosti: 
Zapísaný v:
Iné údaje:
V  zastúpení:

Sídlo:

N EZA BU D K A , N.O. 

V ERO N IK A  R U SN Á K O V Á

ZAH RAD N ICKA 2 
98601 FIĽA K O V O  
Slovenská republika

IČO:
ID:

RČ:

Adresa pre 
doručovanie:

42000041
Zakladateľská zmluva

ID:

N EZ A BU D K A , N.O. 
ZÁH RAD N ÍCKA 2 
98601 FIĽA K O V O  SK

2001354939

Z V S E B 933884

2. Ú d aje o oprávnenej osobe

R U SN Á K O V Á  
V ERO N IK A

Priezvisko: 
Meno, titul:

RČ:
ID:

Potvrdenie o zadaní údajov štatutárneho zástupcu do systému má len informatívny charakter a slúži pre účely VÚB, a.s..

Fiľakovo, 10.03.2014 09:06:44

Vyplní pracovník zodpovedný za spracovanie žiadosti:
Meno a priezvisko: Beatrix Nagyová, 98887 
Pobočka/expozitúra VÚB: 55301, Fiľakovo

9 8 6  0 1
Vyhlasujem, že totožnosť a oprávnenie konania uvedeného štatutárneho zástupcu som overil(a). 10 8 '  ^

Fiľakovo, 10.03.2014 09:06:44

http://www.vub.sk


nnn VUB BANKA
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obeh. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Vložka číslo 341/B, IČO: 31320155, www.vub.sk

2001354938

Potvrdenie o zadaní štatutárneho zástupcu - PO
1. Ú daje o investorovi

Názov spoločnosti: 
Zapísaný v:
Iné údaje:
V  zastúpení:

Sídlo:

N EZA BU D K A , N.O. 

ING. M A R IA  V E L IK Á

ZÁH RAD N ÍCKA 2 
98601 FIĽA K O V O  
Slovenská republika

IČO:
ID:

RČ:

Adresa pre 
doručovanie:

42000041
Zakladateľská zmluva

ID:

N EZA BU D K A , N.O. 
ZÁH RAD N ÍCKA 2 
98601 FIĽA K O V O  S K

2001354938

Z V S EH 555937

2. Ú d aje o oprávnenej osobe

Priezvisko: 
Meno, titul:

V EL IK A  
M ÁRIA, ING.

RČ:
ID:

Potvrdenie o zadaní údajov štatutárneho zástupcu do systému má len informatívny charakter a slúži pre účely VÚB, a.s..

Fiľakovo, 10.03.2014 09:06:44

Vyplní pracovník zodpovedný za spracovanie žiadosti:
Meno a priezvisko: Beatrix Nagyová, 98887 
Pobočka/expozitúra VÚB: 55301, Fiľakovo

Vyhlasujem, že totožnosť a oprávnenie konania uvedeného štatutárneho zástupcu som overil(a).

Fiľakovo, 10.03.2014 09:06:44

http://www.vub.sk

