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Žiadosť o výplatu dividend z akcií VÚB, a. s., na účet bezhotovostným prevodom 
 

Túto Žiadosť, prosím, vyplňte čitateľne paličkovým písmom a predložte VÚB, a.s. 

 

A. Identifikačné údaje akcionára 
 
Meno a priezvisko/Obchodné meno: .............................................................................................. 
 
Trvalé bydlisko/Sídlo: ...................................................................................................................... 
 
Rodné číslo/IČO: ............................................................................................................................. 
 
Kontakt (telefón/e-mail adresa): ............................................................................................................ 
 
Upozornenie: V prípade, ak osobné údaje (napr. priezvisko, adresa) v doklade totožnosti, ktorým sa pri uplatnení práva na výplatu 

dividend preukazujete (občiansky preukaz alebo cestovný pas), nie sú totožné s osobnými údajmi uvedenými na oznámení o 
výplate dividend, odporúčame Vám pred uplatnením si nároku na dividendu požiadať o zmenu osobných údajov Centrálny 
depozitár cenných papierov SR, a.s., alebo člena Centrálneho depozitára podľa toho, ktorá inštitúcia vedie Váš majetkový účet  
cenných papierov. Potvrdenie o zaevidovaní zmeny Vašich osobných údajov (napr. Výpis základných údajov Centrálneho 
depozitára) je potrebné priložiť k tejto Žiadosti. V prípade, ak nastala zmena zapísaných údajov o právnickej osobe, odporúčame 
pred uplatnením si nároku na dividendu požiadať o zmenu týchto údajov príslušnú inštitúciu, ktorá vedie majetkový účet a 
relevantne preukázať túto zmenu pri uplatnení si nároku na výplatu dividend. Pokiaľ ste nezaevidovali zmenu Vašich osobných 
údajov a zapísaných údajov o právnickej osobe pred uplatnením si nároku na dividendu, predložte pri uplatňovaní nároku  na 
dividendu v hotovosti alebo priložte k Žiadosti o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s., na účet originál alebo kópiu listiny preukazujúcej 
uvedenú zmenu. 
 
Informácia pre dedičov: V prípade, že dedič akcií VÚB, a.s., požiada o výplatu prípadných zdedených nevyplatených dividend 
z akcií VÚB, a.s., je potrebné v časti „A. Identifikačné údaje akcionára“ uviesť v prvej polovici (1) osobné údaje poručiteľa (t. j. 
zosnulého akcionára) a v druhej polovici uviesť (2) osobné údaje dediča a (3) dátum registrácie prechodu (t. j. prepísania) 

zdedených akcií VÚB, a.s., na majetkový účet cenných papierov vedený na meno dediča, ak je známy. 

 

B. Identifikačné údaje účtu, na ktorý má byť dividenda vyplatená 
 
Číslo účtu príjemcu:.......................................................................................................................... 
 
Numerický kód banky:...................................................................................................................... 
 
Číslo účtu v tvare IBAN:................................................................................................................... 
 
Meno majiteľa účtu:.......................................................................................................................... 
(Meno a priezvisko/Obchodné meno) 

 
Mena účtu:      Euro              Česká koruna            Iná mena .............. 
 
Názov a sídlo banky: ....................................................................................................................... 
  
Kód S.W.I.F.T.: ............................................................................................................................... 
 
Účet príjemcu dividendy môže byť buď vlastným osobným účtom akcionára VÚB, a.s., alebo účtom akejkoľvek inej osoby 

(napr. rodinného príslušníka akcionára). 
 

C. Dividendy z akcií VÚB, a. s. 
 
Žiadam o vyplatenie dividendy za rok/roky: 
(uveďte prosím rok / roky, za ktorý/ktoré žiadate vyplatiť dividendy) 
 
V prípade, že ste si doteraz neuplatnili celý Váš nárok na dividendy, uveďte prosím, o aké dividendy žiadate. Dividendy Vám budú 
zaslané na vyššie uvedený účet. V prípade, že Vám dividendy boli už vyplatené za niektoré uvedené roky, alebo žiadate o vyplatenie 
dividend, ktorých nárok na výplatu je premlčaný, VÚB, a.s., bude považovať túto Žiadosť o vyplatenie dividend za bezpredmetnú. 
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D. Vyhlásenie o daňovej rezidencii akcionára pre účely zdaňovania dividend za rok 2017 a     
     nasledujúce 

Príjemca dividend zo zdroja v SR – vyberte správnu možnosť 
 

vyznačiť x 

správnu možnosť 

Fyzická osoba / 
Právnická osoba 

Daňová rezidencia 

 Fyzická osoba rezident SR 

 Fyzická osoba rezident zmluvného štátu 

 Fyzická osoba rezident nezmluvného štátu 

 Právnická osoba rezident SR 

 Právnická osoba rezident zmluvného štátu 

 Právnická osoba rezident nezmluvného štátu 

 
Bližšie informácie k zdaňovaniu dividend za rok 2018 sú k dispozícii na internetovej stránke VÚB, a.s., www.vub.sk  v časti „O 
VÚB“ - „Informačný servis“ - „Informácie pre akcionárov“ a v priloženom dokumente s názvom „Doplňujúce informácie“ 
 

E. Overovanie totožnosti a podpisu 
 
Bez úradného overenia (osvedčenia) Vášho podpisu je táto Žiadosť neplatná. V prípade osobného predloženia tejto Žiadosti 
na ktoromkoľvek obchodnom mieste VÚB, a.s., na území Slovenskej republiky bude totožnosť a podpis Vašej osoby bezplatne overený 
zamestnancom VÚB, a.s., na základe Vášho platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Ak sa rozhodnete 
zaslať túto žiadosť poštou na horeuvedenú adresu, je potrebné, aby Váš podpis na Žiadosti bol úradne overený u notára, alebo 
na matrike na Vaše náklady. Pokiaľ by podpis akcionára bol úradne overený mimo územia Slovenskej alebo Českej republiky, musí byť 
vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (Apostille) v súlade s Hágskym dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overovania 
zahraničných verejných listín z 5.10.1961. Právnické osoby sú povinné predložiť výpis z Obchodného registra SR nie starší ako tri 
mesiace. Zahraničné právnické osoby sú povinné predložiť výpis z relevantného registra potvrdzujúceho existenciu právnickej osoby 
a spôsob konania za túto osobu, a to nie starší ako tri mesiace. 

 

Svojim nižšie uvedeným podpisom vyjadrujem svoj súhlas s tým, že dividenda z akcií VÚB, a.s., bude vyplatená na vyššie uvedený účet 
a prehlasujem, že zodpovedám za správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov. 

 

V........................................................                                                   Dňa ........................................................ 

 

 

 

 

..........................................................................................................   .............................................................................................. 
 Podpis majiteľa akcií (akcionára) VÚB, a.s.     Meno, podpis a pečiatka overovateľa 
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