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                                   (ZA ÚDAJE A OBSAH FORMULÁRA ZODPOVEDÁ ŽIADATEĽ O SLUŽBU) Pagina

BIELE POLÍČKA VYPLNÍ ŽIADATE Ľ

1. Kód služby 2. Dátum podania / DD.MM.RRRR / 3. Dátum spracovania / DD.MM.RRRR /

 .  . 2 0  .  . 2 0

4. Číslo účtu 4. Identifikačne číslo/ rodné číslo 5. Službu zadať ku dňu / DD.MM.RRRR /

 .  .

6. Obchodné meno ( Priezvisko ) 13. Typ účtu

majiteľa klientsky

7. pokr. Obchodného mena ( Meno ) 

X - OZNAČIŤ TYP ÚČTU

Žiadam - nežiadam *  o vystavenie výpisu z ú čtu 

8. Titul 9. PSČ so všetkými právami spojenými s CP  (v prípade  

neoznačenia bude automaticky vystavený základný variant 

10. Ulica ( Obec ), číslo popisné výpisu)

14. Typ majiteľa 15. Kód štátu

11. Miesto ( Dodávacia pošta ) 16.  Spôsob podania žiadosti o službu

 - osobne* (možnos ť len pre právnické osoby)

 - poštou* (súhlasím s doru čením výsledku služby 

12. Štát formou balíka na dobierku)

* NEHODIACE SA PREČIARKNITE

17. Počet priložených dokladov 18. Zoznam priložených dokladov ( skrátene )

19. Poznámky

                      Žiadateľ sa zaväzuje uhradiť poplatky súvisiace so spracovaním a odovzdaním služby podľa platného cenníka CDCP SR, a.s.
Upozornenie: Výpis z účtu majiteľa cenných papierov Vám bude zaslaný len v tom prípade, keď Vaše osobné údaje
(trvalé bydlisko, meno a priezvisko, rodné číslo) sú totožné s osobnými údajmi v evidencii CDCP SR, a.s.

                 Pečiatka

.................................................. .................................................. ..................................................
Dátum a  podpis žiadateľa o službu        Dátum a podpis preberateľa služby   Dátum a podpis povereného pracovníka

       Meno:

       Telefón:

       Email:

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, zapísaný v OR, Okr. súdu BA 1, oddiel Sa, vložka č. 493/B, 

(len v prípade, ak sú výsledky služieb 
preberané osobne v sídle CDCP)

ŽIADOSŤ O VÝPIS Z ÚČTU                                       
(zaknihované cenné papiere)

držiteľský

IČO: 31 338 976, IČ DPH: SK2020312833, DIČ: 2020312833

Informácie pre žiadateľa podľa § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  - právnym podkladom pre spracovanie osobných údajov je 
zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), povinnosť poskytnúť osobné 
údaje vyplýva zo skutočnosti, že účet majiteľa podľa  §105 ods. 1 písm. b) bod 2 obsahuje nasledujúce údaje - meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou. Následkom 
odmietnutia poskytnutia osobných údajov je, že CDCP nevyhotoví výpis z účtu majiteľa - CDCP v tomto prípade nenesie zodpovednosť za prípadne škody, ktoré vzniknú žiadateľovi na 
základe nevyhotovenia výpisu z účtu majiteľa. Okruh príjemcov osobných údajov - osoby oprávnené podľa zákona na získanie osobných údajov (napr. súdy, daňové úrady, emitenti a pod.). 
Poučenie o existencii práv dotknutej osoby - práva dotknutých osôb vyplývajú zo zákona a zákona č. 428/2002 Z.z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
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Žiadosť o výpis z účtu sa podáva :  
a) osobne na expozitúre
b) poštou  na adresu sídla CDCP

Vysvetlivky:
Pole 4 Identifikačné číslo - do uvedeného poľa sa vpisuje rodné číslo alebo IČO majiteľa účtu
Pole 5 Službu zadať ku dňu / DD.MM.RRRR / - v prípade, že majiteľ účtu požaduje aktuálny výpis z účtu, tak uvedenú položku 
nevyplní. V prípade, že bude uvedená položka vyplnená a dátum uvedený v tejto položke bude nižší ako dátum výkonu služby má sa 
za to, že majiteľ účtu požaduje výpis z účtu k spätnému dátumu.


