
Plnomocenstvo

KLIENT – SPLNOMOCNITEĽ
(osoba, ktorá má zriadený majetkový účet)

Priezvisko, Meno, Titul / Obchodné meno

Trvale bytom/Sídlo spoločnosti

Rodné
číslo/IČO

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENEC**

Priezvisko, Meno, Titul Rodné
číslo

Trvale bytom/Sídlo spoločnosti Druh a číslo identifikačného dokladu

Priezvisko, Meno, Titul Rodné
číslo

Trvale bytom/Sídlo spoločnosti Druh a číslo identifikačného dokladu

** pri právnickej osobe sú to údaje štatutárneho orgánu podľa výpisu z obchodného registra alebo splnomocnenec právnickej osoby

týmto splnomocňuje

SPLNOMOCNENEC

Priezvisko, Meno, Titul Rodné
číslo

Trvale bytom/Sídlo spoločnosti Druh a číslo identifikačného dokladu

aby v jeho mene a na jeho účet vykonával úkony v rozsahu:

1. Nákup podielových listov

a)  Všetkých podielových fondov v správe spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej len „365.invest“)
b)  Vybraných podielových fondov v správe 365.invest (uveďte názov podieloveho fondu, resp. podielových fondov)

  

2. Vyplatenie (redemácia) podielových listov

a)  Všetkých podielových listov evidovaných na mojom majetkovom účte
b)  Podielových listov vybraného podielového fondu (uveďte názov podieloveho fondu, resp. podielových fondov)

  

číslo žiadosti



c)  Investičné sporenie (uveďte názov a číslo zmluvy programu sporenia, resp. programov sporenia)

  

3. Rámcová zmluva o poskytnutí investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu pre fyzické osoby*

a) Podpisovanie Rámcovej zmluvy o poskytnutí investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu pre fyzické osoby
  áno      nie
b) Zrušenie Rámcovej zmluvy o poskytnutí investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu pre fyzické osoby
  áno      nie
* v prípade právnickej osoby Rámcovú zmluvu o poskytnutí investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu pre právnické osoby

4. Rámcová zmluva o zriadení majetkového účtu a investovaní do Podielových fondov
a) Podpisovanie Rámcovej zmluvy o zriadení majetkového účtu a investovaní do Podielových fondov
  áno      nie
b) Zrušenie Rámcovej zmluvy o zriadení majetkového účtu a investovaní do Podielových fondov
  áno      nie

5. Prevod podielových listov
Predkladanie príkazov na prevod podielových listov

 áno      nie

5. Prechod podielových listov
Predkladanie príkazov na prechod podielových listov

 áno      nie

Udelením nového PLNOMOCENSTVA Klientom a dňom keď sa o ňom 365.invest dozvie akékoľvek predchádzajúce PLNOMOCENSTVO 
zaniká. Pokiaľ je Klientom maloletá osoba, PLNOMOCENSTVO je oprávnený udeliť zákonný zástupca maloletého alebo jeho majetkový 
opatrovník. Takto udelené PLNOMOCENSTVO zaniká dosiahnutím plnoletosti maloletého Klienta.
Pokiaľ je Klientom osoba pozbavená na právne úkony, osoba, ktorá nemôže sama podpísať PLNOMOCENSTVO, za takúto osobu koná 
ustanovený opatrovník.
Pokiaľ je Klientom právnická osoba, PLNOMOCENSTVO je oprávnený udeliť jej štatutárny orgán.
Splnomocnenec svojim podpisom na tomto PLNOMOCENSTVE potvrdzuje, že súhlasí: so spracúvaním a poskytnutím svojich osobných 
údajov, na účel vymedzený v zákone č.203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „ZKI“) a to v rozsahu meno, priezvisko, rodné 
číslo, adresa trvalého bydliska. Splnomocnenec súhlasí, aby jeho získané osobné údaje boli poskytované na priamy marketing subjektom 
patriacim do skupiny 365.bank, a. s., ktorí sú zverejnení na www.365invest.sk, pričom si je vedomý, že tento súhlas môže kedykoľvek 
písomne odvolať. 365.invest, prípadne osoby konajúce v jej mene, sú oprávnené získavať osobné údaje Splnomocnenca nevyhnutné na 
dosiahnutie účelu spracúvania a to kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov a listín na nosiči informácií.

meno a podpis osoby, ktorá vystavila plnomocenstvo  
overený úradne alebo osobou, ktorú na takýto úkon  

písomne poverí 365.investdátum

podpis splnomocnenca, ktorý plnomocenstvo 
prijíma v plnom rozsahupečiatka, ID a podpis predajcu/obchodného zástupcu

Totožnosť splnomocniteľa a jeho podpis overil

pla
tno

sť
 od

 3.
 7.

 20
21
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