Žiadosť o vyplatenie peňažných prostriedkov
ING Bank N. V. so sídlom Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Holandsko, akciová spoločnosť zapísaná v
obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam, spisová značka: 33031431, prostredníctvom
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 30 844 754, DIČ: 2020482222,
IČ pre DPH: SK 2020482222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č.:
130/B (ďalej len „Banka“)
Klient:
Titul, meno a priezvisko Klienta ..............................................................................................................................
Rodné číslo Klienta:

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

Zástupca Klienta (vypĺňa sa len ak je Klientom osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, ktoré sú
predmetom tejto žiadosti - napr. maloletý):
Titul, meno a priezvisko Zástupcu Klienta: ............................................................................................................
Rodné číslo Zástupcu Klienta:

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

Klient týmto žiada Banku o vyplatenie všetkých peňažných prostriedkov Klienta, ktoré Banka eviduje po
účinnom ukončení všetkých zmlúv, ktoré mal Klient s Bankou uzatvorené v súvislosti s Bankovými produktmi
ING Konto a ING Fondy.
Klient určuje, že peňažné prostriedky, o vyplatenie ktorých Klient Banku žiada, mu majú byť Bankou vyplatené
bezhotovostným prevodom v mene EUR na nasledovný účet:
Bankové spojenie/IBAN:

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

Kód banky/SWIFT kód platby: ..................................................................................................................................
Variabilný symbol:

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

Informácia pre Klienta, ktorý mal zriadený produkt ING Fondy a v rámci neho vlastnil Cenné papiere
Fondu, ktorého mena bola iná ako je mena EUR:
Ak Banka eviduje peňažné prostriedky alebo časť z peňažných prostriedkov, ktoré majú byť na základe tejto
žiadosti Klientovi vyplatené, v inej mene ako je mena EUR, dôjde ku konverzii predmetných peňažných
prostriedkov na menu EUR s použitím aktuálneho kurzu ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, platného
v okamihu konverzie. S konverziou podľa predchádzajúcej vety Klient podpisom tejto žiadosti súhlasí.

V

, dňa

podpis Klienta *

*

Ak sa podpis Klienta nezhoduje s podpisovým vzorom Klienta evidovaným Bankou, musí byť totožnosť Klienta
overená zo strany zamestnanca Banky alebo musí byť pripojené úradné osvedčenie pravosti podpisu.
V prípade, že na základe tejto žiadosti majú byť vyplatené peňažné prostriedky v celkovej výške nad
1.000 EUR, vždy musí byť totožnosť Klienta overená zo strany zamestnanca Banky alebo musí byť
pripojené úradné osvedčenie pravosti podpisu. Uvedené rovnako platí pre podpis, resp. overenie
totožnosti Zástupcu, pokiaľ za Klienta voči Banke koná Zástupca.

ING Bank N.V., so sídlom Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Holandsko, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam pod spisovou značkou 33031431 prostredníctvom ING Bank N.V.,
pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 30844754, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Po, vložka č.: 130/B.

