
ŽIADOSŤ O ZMENU / DOPLNENIE ÚDAJOV

Správcovská spoločnosť 
(ďalej len „Správca“)

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, spoločnosť 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6695/B,  IČO: 51 261 103 / DIČ: 
2120644438

1. Identifikácia podľa pôvodných údajov 
k žiadosti je potrebné priložiť kópiu občianskeho preukazu, resp. pasu / výpis z obchodného, resp. živnostenského registra 
použiteľný na právne úkony, resp. iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu* 

Investor
(všetky údaje sú povinné)
Titul, meno, priezvisko / Obchodné meno / Názov

Rodné číslo / IČO Dátum narodenia

Zákonný zástupca / Disponent / Splnomocnenec* 
(údaje sú povinné, ak žiadosť nepodáva Investor, ktorým je fyzická osoba, osobne)

Titul, meno, priezvisko

Adresa trvalého bydliska

Rodné číslo Dátum narodenia

Obchodné meno / Názov

Sídlo / Miesto podnikania IČO

2. Žiadosť o zmenu
(údaje, ktoré žiadate zmeniť, označte krížikom a vpíšte už v aktuálnej podobe)

 Titul, meno, priezvisko / Obchodné meno / Názov 

 Adresa trvalého bydliska / sídlo / miesto podnikania (ulica, súpisné alebo orientačné číslo, PSČ, obec / mesto, štát)

 Korešpondenčná adresa (ulica, súpisné alebo orientačné číslo, PSČ, obec / mesto, štát)

 Druh a číslo identifikačného dokladu

 Telefonický kontakt (mobilný)

 E-mailová adresa

 Daňový domicil

Investor podpisom tejto žiadosti čestne vyhlasuje, že je rezidentom vyššie uvedenej krajiny.

Krajina daňovej rezidencie Od DIČ



 Finančný sprostredkovateľ 
Podriadený finančný agent (PFA)

Miesto:
.............................................................

Dátum: podpis PFA

 Bankový účet
k žiadosti je potrebné priložiť výpis z účtu, ktorý preukazuje, že účet je vedený na meno Investora*

 Informácie o politicky exponovanej osobe
od

 Investor je politicky exponovanou osobou

od
 Investor nie je politicky exponovanou osobou 

 Iné

Vyhlásenie Investora
1. Investor berie na vedomie, že zmena nadobúda účinnosť voči Správcovi dňom doručenia tejto písomnej žiadosti o zmenu do sídla Správcu 

na adresu: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov.
2. Investor čestne vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú správne a úplné a zaväzuje sa, že všetky zmeny uvedených údajov 

bezodkladne písomne oznámi Správcovi, ktorý nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov 
zo strany Investora.

Miesto:

Dátum a čas: ............................................................................................................
podpis Investora

podpis Investora musí byť úradne overený v prípade, že žiadosť nie je 
predkladaná Správcovi prestredníctvom PFA /  zamestnanca Správcu

* ak v tejto žiadosti nie je uvedené, že na preukázanie požadovanej zmeny údajov postačuje fotokópia dokumentu, potom sa vyžaduje 
predloženie originálu takéhoto dokumentu alebo jeho úradne overenej kópie alebo jeho fotokópie overenej PFA / zamestnancom Správcu

Identifikácia a overenie identifikácie 
vypĺňa sa v prípade, že žiadosť je Správcovi predkladaná prostredníctvom PFA / zamestnanca Správcu

Podriadený finančný agent (PFA) / zamestnanec Správcu
Titul, meno, priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého bydliska / sídlo

RegFAP v NBS E-mailová adresa Tel. kontakt

Potvrdzujem prijatie tejto žiadosti a vyhlasujem, že som zhodu podoby s vyobrazením na identifikačnom doklade, údaje, podpisy a priložené 
dokumenty overil, a to v prítomnosti Investora / zákonného zástupcu / Disponenta / Splnomocnenca. Na znak toho pripájam svoj vlastnoručný 
podpis. Všetky priložené fotokópie dokladov súhlasia s originálom.

Miesto:

Dátum a čas: .............................................................................................................
 podpis PFA / zamestnanca Správcu

Titul, meno, priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého bydliska / sídlo

RegFAP v NBS E-mailová adresa Tel. kontakt

Názov banky Názov účtu

IBAN Mena účtu
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