Prijava spremembe podatkov
Zakoniti zastopnik:

Za vlagatelja:

Spodnjo rubriko izpolnite le, če ste vlagateljev zakoniti zastopnik.

Rubrike izpolnjujte z velikimi tiskanimi črkami in jih po potrebi označujte s križcem.
FIZIČNA OSEBA

PRAVNA OSEBA

REZIDENT

NEREZIDENT

REZIDENT

NEREZIDENT

Ime in priimek / Firma:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

Ulica, hišna št. / poslovni naslov:

Ulica, hišna št. / poslovni naslov:

Poštna št., kraj, država:
EMŠO

Poštna št., kraj, država:
Rojstni datum:

EMŠO

Matična št. (za pravne osebe):
Davčna št.:

Rojstni datum:

Davčna št.:

1. Sprememba osebnih podatkov vlagatelja/zakonitega zastopnika NA VSEH PRISTOPNIH IZJAVAH:
S podpisom spreminjam sledeče podatke o vlagatelju/zakonitem zastopniku na vseh pristopnih izjavah pri družbi Triglav Skladi, d.o.o.:
ZA VLAGATELJA

ZA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
OSEBNI DOKUMENT

IME

Vrsta osebnega dokumenta (označi):

PRIIMEK
STALNI NASLOV

Drugo

TELEFON

Osebna izkaznica

Potni list

Št. osebnega dokumenta:

Veljavnost:

Izdajatelj:

E-POŠTA

Podpis vlagatelja/zakonitega zastopnika:

DAVČNO REZIDENTSTVO (država in datum):

Opozorilo: S tem, ko Triglav Skladi, d. o. o. posredujete vaš elektronski poštni naslov,
se v skladu s predpisi šteje pošiljanje predpisanih in drugih dokumentov na naveden
elektronski poštni naslov za običajen način izmenjave podatkov med Triglav Skladi, d. o. o. in
vami. S podpisom tega dokumenta podajate izrecno soglasje*, da vam Triglav Skladi,
d. o. o. na naveden način posreduje tudi vsa obvestila in dokumente, za katere je predpisano neposredno obveščanje imetnikov enot.
*Soglasje se nanaša samo na tiste vlagatelje, ki ga do zdaj še niso podpisali.

2. Sprememba podatkov vlagatelja/pooblaščenca NA PRISTOPNI/h IZJAVI/ah ŠT.:
NASLOV ZA PREJEM OBVESTIL
Osebni dvig na družbi Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana
SPREMEMBA DEJAVNOSTI VLAGATELJA
Študent
Zaposlen
Nezaposlen
Upokojenec
DENARNI RAČUN (ob spremembi denarnega računa vlagatelja je nujen podpis in osebna identifikacija vlagatelja)
Naziv in naslov (samo pri TRR v tujini) banke:
Številka TRR IBAN:
SWIFT / BIC (samo pri TRR v tujini):
ODVZEM POOBLASTILA POOBLAŠČENCU:
Ime, priimek in EMŠO/DAVČNA ŠTEVILKA pooblaščenca:
Rezidentstvo:
Davčno rezidentstvo:
DODAJANJE (SPREMEMBA PODATKOV) POOBLAŠČENCA:

REZIDENT

NEREZIDENT

Ime in priimek:

Telefon:

Ulica, hišna št.:

Vrsta osebnega dokumenta (označi):

Poštna št., kraj, država:

Drugo

EMŠO:

Veljavnost:

Rojstni datum:

Kraj rojstva:

Davčna št.:

Podpis pooblaščenca:

E-pošta:
Osebna izkaznica

Potni list

Št. osebnega dokumenta:
Izdajatelj:

Podpis vlagatelja/zakonitega zastopnika:

Izjava finančnega svetovalca:
Identifikacija vlagatelja/zakonitega zastopnika/pooblaščenca je bila opravljena v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(ZPPDFT; Uradni list RS št. 60/07 in nadaljnji), Smernicami za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter oceno tveganosti vlagatelja.
Vpisno mesto:

Telefon:

Ime in priimek svetovalca:

Podpis svetovalca in žig vpisnega mesta:

Kraj in datum:

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 1 300 73 00, Faks: + 386 1 300 73 51, Brezplačna številka: 080 10 19
pristopne@triglavskladi.si www.triglavskladi.si

