POKYN KLIENTA NA VKLAD FINANČNÝCH N Á S T R O J O V D O D R Ž I T E Ľ S K E J S P R Á V Y
Klient – fyzická osoba

LEI kód pre právnické osoby

(ďalej len ,„Klient“)

Klient je výlučným vlastníkom Finančných nástrojov (ďalej len ,„FN”), ku ktorým žiada o ukončenie poskytovania
Vedľajšej služby, držiteľskej správy:

Emitent:
Názov Finančného nástroja:
Druh Finančného nástroja:
Forma Finančného nástroja:
Podoba Finančného nástroja:
Menovitá hodnota Finančného nástroja:
ISIN:
Celkový počet Finančných nástrojov:
Číselné označenie Finančných nástrojov:

Klient udeľuje RM – S Market o.c.p. a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 799 072, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2586/B (ďalej len „RMS - Market“) tento
Pokyn, aby FN vložil na Účet držiteľskej správy číslo................, ktorý je zriadený na meno Klienta v internej evidencii
RM – S Market o.c.p. a.s., na ktorý budú vložené a na ktorom budú evidované všetky FN, ktoré vlastní Klient a ktoré
boli prevzaté do držiteľskej správy RM – S Market o.c.p. a.s., na základe Zmluvy č......................... a Pokynu Klienta.
Identifikačné údaje prevodcu (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo):
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
číslo/označenie majetkového účtu, na ktorý sa FN prevedú :...................................................................................
subjekt, u ktorého je majetkový účet vedený:..........................................................................................................
poznámka/iné:...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Vo vzťahu k FN prevzatým do držiteľskej správy bude RMS - Market poskytovať Klientovi vedľajšiu službu – držiteľská
správa, odo dňa vkladu FN na Účet držiteľskej správy číslo ...............................................

Klient súhlasí, že prípadné výnosy/dividenda z FN budú (vyberte len 1 možnosť):
a) Prevedené na Autorizovaný bankový účet Klienta
b) Prevedené na Portfóliový účet Klienta vedený v RM – S Market o.c.p. a.s., pod číslom Zmluvy............................
c)

Budú ponechané v správe RM – S Market o.c.p. a.s.,

Príloha:
(napr. zmluva o darovaní FN, osvedčenie o dedičstve, kúpno-predajná zmluva, výpis z účtu FN, ktorý má Klient vedený u iného
subjektu)

Pokyn Klienta prijatý:
V Bratislave, dňa.............................
Za RM – S Market o.c.p., a.s.

V.................................., dňa......................

........................................................

.................................................................
Klient (vlastnoručný podpis)
ak klient nepodpisuje pokyn pred zamestnancom
RM -S Market, podpis klienta musí byť úradne osvedčený

