Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
ústredie

Žiadosť o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet z akcií Allianz - Slovenskej
poisťovne, a.s., zo zisku dosiahnutého za rok 2019 a z nerozdeleného zisku za rok 2016 (ďalej len
„Žiadosť“)
(Žiadosť je potrebné vyplniť čitateľne paličkovým písmom a zaslať na adresu sídla spoločnosti
Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava)

Allianz -

l. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AKCIONÁRA, PRÁVNICKEJ OSOBY
Obchodné meno:

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

Sídlo spoločnosti:

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

................................................................................................................................. IČO:
Osoba/y oprávnené konať za akcionára:

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

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

.........................................................................................................................................................
Kontakt (telefón/e-mail):

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

II. VYHLÁSENIE O DAŇOVEJ REZIDENCII AKCIONÁRA A VLASTNÍCTVE DIVIDENDY PRE ÚČELY
ZDAŇOVANIA DIVIDEND ZO ZISKU DOSIAHNUTÉHO ZA ROK 2019
a) Vyhlásenie o daňovej rezidencii:
Vyznačiť x
jednu správnu možnosť

Právnická osoba

Daňová rezidencia

Právnická osoba
Právnická osoba
Právnická osoba

rezident SR
rezident zmluvného štátu
rezident nezmluvného štátu

Akcionár je skutočným
vlastníkom (konečným
príjemcom) dividendy

Akcionár nie je * skutočným
vlastníkom (konečným
príjemcom) dividendy

b) Vyhlásenie o vlastníctve dividendy:

Vyznačiť x
jednu správnu možnosť
* V prípade ak akcionár nie je skutočným vlastníkom dividendy, tak uvedie, kto je skutočným vlastníkom dividendy:

Miesto pre označenie skutočného vlastníka dividendy*:

________________________________________________________________________________
* skutočného vlastníka dividendy je možné uviesť aj na osobitnom liste
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Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
ústredie

III. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE BANKOVÉHO ÚČTU, NA KTORÝ MÁ BYŤ VYPLATENÁ DIVIDENDA
Číslo bankového účtu príjemcu v tvare IBAN: ........................................................................................
Numerický kód banky: ..................................................BIC/SWIFT kód:............................................
Meno majiteľa účtu:

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

Názov a sídlo banky: .........................................................................................................................
.......................................................................................................... Mena účtu: ................................
(ak ide o účet v inej mene ako EUR)

Vyhlasujem, že zodpovedám za správnosť a úplnosť všetkých vyššie uvedených údajov a súhlasím
s výplatou dividendy na vyššie uvedený účet.
V .................................................

Dňa ....................................

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

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

úradne osvedčený (overený) podpis osoby oprávnenej konať
za akcionára

úradne osvedčený (overený) podpis osoby oprávnenej konať
za akcionára

Bez riadneho vyplnenia údajov uvedených v Žiadosti a bez úradného osvedčenia (overenia) podpisu osoby/osôb oprávnených
konať za akcionára (napr. obcou/notárom), nie je možné Žiadosť považovať za riadne uplatnené právo na výplatu dividendy.
Príloha: Výpis z Obchodného registra, v prípade zahraničných právnických osôb výpis z príslušného registra potvrdzujúceho
jej právnu subjektivitu a spôsob konania za túto osobu, nie starší ako 3 mesiace
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