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VYHLÁSENIE KLIENTA | CLIENT STATEMENT
v zmysle zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred ﬁnancovaním terorizmu v platnom znení | within the meaning of Act 297/2008 Coll. On Protection against the Legalization of Incomes
from Crime and on the Protection against the Financing of Terrorism, as amended
KLIENT – právnická osoba | CLIENT - legal person

Obchodné meno/názov | Business name

Sídlo, PSČ, štát | Registered ofﬁce - Address

Údaje o zápise v OR alebo inej úradnej evidencii | Ofﬁcial register data
IČO | Identiﬁer

V zastúpení | The person in charge of the applicant

Titul, meno, priezvisko | Academic title, full name

Adresa trvalého pobytu | Permanent address

Štátna príslušnosť | Nationality

Rodné číslo | Identiﬁcation number

Doklad o totožnosti (druh a číslo) | ID card (type and number)

Dátum narodenia / Date of birth

Telefón | Phone

E-mailová adresa | Email

A/ Klient uvádza údaje o konečnom užívateľovi výhod1 | The client provides information about the ultimate beneﬁcial owner1

Meno
Priezvisko
Full name

Dátum
nar., RČ
Date of birth,
identiﬁcation
number

Štátny
občan
USA2
US
citizen2

Bydlisko (ulica, mesto,
Krajina
štátna príslušnosť) |
daňovej
Address (street, city, rezidencie3
nationality)
Country
of tax
residence

1

Daňové
identiﬁkačné
číslo (DIČ)3
Tax ID

Preukaz totožnosti
(OP, cestovný pas)
ID card or Passport

Pozícia4 /
vlastnícky
podiel
Position /
Ownership
share
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VYHLÁSENIE KLIENTA | CLIENT STATEMENT
v zmysle zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred ﬁnancovaním terorizmu v platnom znení | within the meaning of Act 297/2008 Coll. On Protection against the Legalization of Incomes
from Crime and on the Protection against the Financing of Terrorism, as amended
Klient preukazuje uvádzané údaje o konečnom užívateľovi výhod odovzdaním listinného dokladu vyhotoveného podľa § 10a ods. 1 zákona č.
297/2008 Z.z., obsahujúcim identiﬁkačné údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod. | The client demonstrates reported data on the ultimate
beneﬁcial owner of submitting paper document drawn up in accordance with § 10a. 1 of Act No 297/2008 Coll., containing identiﬁcation data about
its ultimate beneﬁcial owner.
1 Označte tú možnosť, ktorá je pre Vás aktuálna – viď. vysvetlivky na 3.strane. | Mark the option that is current to you - see the explanations on the Page 3.
2
Nehodiace sa prečiarknite v zmysle článku V. ods. B, písm. 3b o Pasívnej neﬁnančnej spoločnosti v zmysle Medzivládnej dohody o výmene určitých
informácií a nedodržiavaní predpisov v oblasti daní medzi vládami USA a SR (tzv. FATCA) | Delete as unappropriated within the meaning of Article V. B, p.
3b on a Passive Non-ﬁnancial Society under the Intergovernmental Agreement on the Exchange of Certain Information and Non-Compliance with
Taxes between the Governments of the US and the SR (FATCA).
3
Uveďte daňovú rezidenciu (rezidencie) svojho Konečného užívateľa výhod, ako aj jeho Daňové identiﬁkačné číslo (čísla) v zmysle zákona č. 359/2015
o automatickej výmene informácií o ﬁnančných účtoch na účely správy daní. DIČ nie je nutné uviesť v prípade, ak konečný užívateľ výhod je daňovým
rezidentom výlučne Slovenskej republiky. | Indicate the tax residence (residences) of your ultimate beneﬁcial owner as well as his Tax Identiﬁcation
Number(s) under Act No. 359/2015 on the automatic exchange of information on ﬁnancial accounts for the administration of taxes. VAT number is not
required if the ultimate beneﬁcial owner is a tax resident of the Slovak Republic only.
4
Uveďte percentuálny podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach u klienta. | Please indicate the percentage of the share capital or voting
rights with the client.
Vysvetlivky: | Explanations:
Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba: | The ultimate beneﬁcial owner is a private person:
1.
2.

v prospech ktorej sa obchod alebo činnosť vykonáva | in favour of which a business or activity is carried out,
má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane
akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu | has a direct or indirect holding or a sum of at least 25% of the voting rights in
a legal person or its registered capital, including bearer shares, unless that legal person is the issuer of securities admitted to trading on a regulated
market subject to the disclosure requirements according to a special regulation.
Priamy majetkový podiel je podiel, ktorý je držaný priamo konečným užívateľom výhod na základnom imaní alebo hlasovacích právach klienta.|Direct equity
ownership is a share held directly by ultimate beneﬁcial owner in the capital or voting rights of the client.
Nepriamy majetkový podiel je podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach klienta, ktorý je držaný konečným užívateľom výhod sprostredkovane,
a to prostredníctvom jednej alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými konečný užívateľ výhod vykonáva kontrolu. | Indirect ownership is a share in the
share capital or voting rights of a client held by ultimate beneﬁcial owner mediated through one or more legal entities over which the ultimate beneﬁcial
owner has a direct control.
3. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo
akéhokoľvek ich člena | has the right to appoint, otherwise appoint or revoke a statutory body, a managing authority, a supervisory authority
or a control body in a legal person or any of its members,
4. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v druhom a treťom bode | controls the legal person in a manner other than that indicated
in the second and third points,
5. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti | has the right to an economic advantage
of at least 25% of the business of a legal person or of its another business,
6. ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti | who is entitled
to the economic beneﬁt of at least 25% of the business of a natural person - entrepreneur or of its another business,
7. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba je konečným užívateľom
výhod fyzická osoba uvedená v bodoch vyššie | is the founder of the property association; if the founder is a legal entity, the ultimate beneﬁcial
owner from is natural person mentioned in the above,
8. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku
alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena | has the right
to appoint, otherwise establish or revoke the statutory body, the managing authority, the supervisory body or the control body of the property pool or
a member thereof, or is a member of the body entitled to appoint, otherwise appoint or revoke such authorities or their member,
9. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov združenia majetku |
is a statutory body, a managing authority, a supervisory authority, a supervisory body, or a member of those bodies of an association of assets,
10. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli
určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo
založenia alebo pôsobenia združenia majetku / is the beneﬁciary of at least 25% of the funds provided by the property pool if the future beneﬁciaries
of the funds were designated; if the future beneﬁciaries of asset pooling means are not identiﬁed, the group of persons who have signiﬁcant beneﬁts
from the establishment or operation of an asset pool.
Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu;
za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. | If no natural person meets the criteria listed above, the members of its top management are considered to be the ultimate
beneﬁcial owner to that person; a member of senior management is considered to be a statutory body, a member of the statutory body, a conﬁdential
clerk and a senior executive in the direct management of the statutory body.
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v zmysle zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
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B / Klient uvádza údaje o riadiacej štruktúre klienta | The client provides information about the client’s management structure

Riadiaca štruktúra klienta - údaje o osobách vrcholového manažmentu podľa organizačnej štruktúry klienta: |
Client management structure - top management data according to the organizational structure of the client:

Meno
Priezvisko
Full name

Dátum
nar., RČ
Date of birth,
identiﬁcation
number

Bydlisko (ulica, mesto) |
Address (street, city, nationality)

Štátna príslušnosť
| Nationality

Typ a číslo
Dokladu totožnosti |
Type and number
of the document
of identity

C / Klient uvádza, že služby Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. sú poskytované priamo klientovi, tzn. nie inej osobe |
The client states that the services of the National Central Securities Depository are provided directly to the client, not to another person:

✔

ÁNO
YES

NIE
NO

Uveďte identiﬁkačné údaje osoby, v mene ktorej klient koná, v prípade, ak nekoná vo vlastnom mene! |
Please provide the identiﬁcation data of the person on whose behalf the client is acting, in the case
where he does not act on his own behalf!
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pred ﬁnancovaním terorizmu v platnom znení | within the meaning of Act 297/2008 Coll. On Protection against the Legalization of Incomes
from Crime and on the Protection against the Financing of Terrorism, as amended
D / Klient uvádza údaje o politicky exponovanej osobe alebo sankcionovanej osobe |
The client provides data about the politically exposed person or the sanctioned person:

1) Osoba, ktorá je súčasťou vrcholového manažmentu klienta podľa písm. B):
A person who is part of the top management of a client under B)

je
is

nie je
is not

politicky exponovanou osobou5
politically exposed person

Osoba, ktorá je súčasťou vrcholového manažmentu klienta podľa písm. B):
A person who is part of the top management of a client under B

je
is

nie je
is not

sankcionovanou osobou5
is not sanctioned person

Meno a priezvisko politicky exponovanej osoby5
Name and surname of politically exposed person5
Meno a priezvisko sankcionovanej osoby5
Name and surname of politically sanctioned person5

2) Konečný užívateľ výhod:
Ultimate beneﬁcial owner:

je
is

nie je
is not

politicky exponovanou osobou5
politically exposed person

Konečný užívateľ výhod:
Ultimate beneﬁcial owner:

je
is

nie je
is not

sankcionovanou osobou5
is not sanctioned person

Meno a priezvisko politicky exponovanej osoby5
Name and surname of politically exposed person5
Meno a priezvisko sankcionovanej osoby5
Name and surname of sanctioned person5

3) Osoba konajúca v mene klienta:
A person acting on behalf of the client:

je
is

nie je
is not

politicky exponovanou osobou5
politically exposed person

Osoba konajúca v mene klienta:
A person acting on behalf of the client:

je
is

nie je
is not

sankcionovanou osobou5
is not sanctioned person

Meno a priezvisko politicky exponovanej osoby5
Name and surname of politically exposed person5
Meno a priezvisko sankcionovanej osoby5
Name and surname of sanctioned person5

5

Označte tú možnosť, ktorá je pre Vás aktuálna, t.j. či niektorý člen vrcholového manažmentu, osoba konajúca v mene klienta, alebo konečný užívateľ výhod je alebo nie je
politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou. Ak niektorý člen vrcholového manažmentu, osoba konajúca v mene klienta alebo konečný užívateľ výhod
klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou, uveďte jeho identiﬁkačné údaje.
Mark the option that is current to you, i.e. whether a senior management member, a person acting on behalf of the client or the ultimate beneﬁcial owner is or not
a politically exposed person or a sanctioned person. If a senior management member, a person acting on behalf of a client or the ultimate beneﬁcial owner is
a politically exposed person or a sanctioned person, state his / her identiﬁcation data.

4

V1

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 6044/B, IČO: 47 255 889, IČ DPH: SK2024154308, DIČ: 2024154308

VYHLÁSENIE KLIENTA | CLIENT STATEMENT
v zmysle zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred ﬁnancovaním terorizmu v platnom znení | within the meaning of Act 297/2008 Coll. On Protection against the Legalization of Incomes
from Crime and on the Protection against the Financing of Terrorism, as amended

Vysvetlivky: | Explanations:
1. Politicky exponovanou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. |
Politically exposed person means any individual to whom a signiﬁcant public ofﬁce is or has been entrusted.
2. Významnou verejnou funkciou je: An important public function is:
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný
zástupca ministra, Head of State, Prime Minister, Deputy Prime Minister, Minister, Head of State Administration, State Secretary
or Similar Representative of the Minister,
b) poslanec zákonodarného zboru | Member of the Legislative Council,
c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou
osobitných prípadov už nemožno odvolať | a judge of the Supreme Court, a judge of the Constitutional Court or other higher-level judicial
authorities against whose decisions, except in special cases, can no longer be appealed,
d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky |Member of the Court of Auditors or the Board of the Central Bank,
e) veľvyslanec, chargé d´affaires |Ambassador, chargé d’affaires,
f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov |a high-ranking member
of the army, armed corps or armed security forces,
g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej
do vlastníctva štátu, alebo | a member of the management body, supervisory body or control body of a state-owned enterprise
or a state-owned commercial company; or
h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách | a person
in a similar position in the institutions of the European Union or in international organizations,
i) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia |a member of the statutory body of a political party or political
movement.
3. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, ktorá je: | Politically exposed person is also the individual who is:
a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v bode 2 | a husband, spouse,
or a person in a similar position to the spouse of the person referred to in point 2,
b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v bode 3 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v bode 2 ,
alebo | child, son in love, bride of a person referred to in point 3 or a person in a similar position to that of a person referred to in point 2;
or
c) rodič osoby uvedenej v bode 2.| the parent of the person referred to in point 2.
4. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod: | Politically exposed person is
also understood to be an individual who is known to be the end user of the beneﬁts:
a) rovnakého klienta (právnickej osoby) alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v bode 2 alebo podniká spolu s osobou
uvedenou v bode 2, alebo | the same client (legal entity) or otherwise controls the same client as the person referred to in point 2
or is engaged in business with the person referred to in point 2; or
b) klienta (združenie majetku), ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v bode 2. | client (association of property) established for the
beneﬁt of the person referred to in point 2.
5. Sankcionovanou osobou sa rozumie osoba v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších
predpisov, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia, a ktorou je: | A sanctioned person is a person within the meaning of Act no. 289/2016
Z.z. on the implementation of international sanctions, as amended, which is subject to an international sanction and which is:
a) štát, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia | a State which is subject to an international sanction,
b) občan štátu, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia | a citizen of a State to which an international sanction applies,
c) príslušník alebo predstaviteľ osoby, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia |a member or a representative of a person subject
to an international sanction,
d) iná fyzická osoba zdržujúca sa na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia, okrem občana Slovenskej republiky |
other natural person residing in the territory subject to international sanction, except for the citizen of the Slovak Republic,
e) právnická osoba so sídlom na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia |a legal person established in a territory subject
to an international sanction,
f) osoba uvedená v zoznamoch vydaných sankčnými výbormi Bezpečnostnej rady OSN alebo osoba uvedená v rozhodnutí
podľa Hlavy V. Zmluvy o Európskej únii alebo právnych aktoch Európskej únie. |a person included in the lists issued by the UN Security
Council Sanctions Committee or a person referred to in a decision under Title V of the Treaty on European Union or legal acts
of the European Union.
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Klient záväzne vyhlasuje, že údaje, ktoré uviedol v tomto vyhlásení, sú pravdivé a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu písomne informovať Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. o zmene akýchkoľvek skutočností uvedených v tomto vyhlásení. | The client is bound to declare
that the information provided in this statement are true and undertakes without undue delay to notify in writing the National central Securities
Depository of any change in any of the statements made in this document.

V
Place

dňa
date

Meno a priezvisko
Full name

Meno a priezvisko
Full name

Podpis
Signature

Podpis
Signature

Identiﬁkáciu a overenie identiﬁkácie na základe fyzickej prítomnosti klienta a konečného užívateľa výhod klienta (na základe
predloženého originálu dokladu totožnosti) uskutočnil: | Identity and veriﬁcation of identiﬁcation based on the physical presence
of the client and the ultimate beneﬁcial owner (based on the submitted original of the Identity Card) was performed by:
alebo | or
Vyplnené Vyhlásenie s úradne osvedčenými podpismi klienta a konečného užívateľa výhod klienta prevzal: |
Completed Statement with the ofﬁcially certiﬁed signature of the client and the ultimate beneﬁcial owner was taken over by:
of the client and the ultimate beneﬁcial owner (based on the submitted original of the Identity Card) was performed by:

Meno a priezvisko zamestnanca
Full name of the NCDCP ofﬁcer

Podpis | Signature

V Bratislave, dňa
In Bratislava, date
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