Zahtjev za zamjenu udjela
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

Ime i prezime/Tvrtka
OIB
Broj osobne iskaznice ili putovnice i mjesto izdavanja
Adresa, poštanski broj i mjesto
Telefon/Mobitel
E-mail
OVLAŠTENI ZASTUPNIK/PUNOMOĆNIK PODNOSITELJA ZAHTJEVA* (ako postoji):

Ime i prezime
OIB
Adresa, poštanski broj i mjesto
Telefon/Mobitel
E-mail
* potrebno je dostaviti punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika

PODACI O VRSTI ZAMJENE (označiti jednu od ponuđenih mogućnosti):

Zamjena udjela kupljenih jednokratnim uplatama
Zamjena udjela kupljenih u okviru mojPlan usluge
PODACI O FONDOVIMA MEĐU KOJIMA SE VRŠI ZAMJENA:
FOND IZ KOJEG SE PRODAJU UDJELI

FOND U KOJEM SE KUPUJU UDJELI

Triglav Special Opportunity

Triglav Special Opportunity

Triglav Emerging Bond

Triglav Emerging Bond

Triglav Multicash

Triglav Multicash

IZNOS ZAMJENE (popuniti jedno od navedenih polja):
Određeni broj udjela
Udjela u vrijednosti (HRK)
Sve udjele

Sve obavijesti od društva za upravljanje želim primati:

Poštom

E-mailom

Podnositelj zahtjeva izjavljuje da je upoznat s Prospektom i Pravilima fonda u koji vrši zamjenu udjela te ih u potpunosti prihvaća. Također, ukoliko podnositelj zahtjeva prenosi udjele
kupljene u okviru mojPlan usluge, izjavljuje da je upoznat s Općim uvjetima mojPlan usluge. Podnositelj zahtjeva društvu na korištenje dobrovoljno ustupa podatke o svom osobnom
identifikacijskom broju, pri čemu svi osobni podaci podnositelja predstavljaju poslovnu tajnu. Podnositelj zahtjeva dozvoljava Društvu da se istim koristi u cilju njegove nedvojbene
identifikacije i zaštite njegovih osobnih imovinskih interesa, što može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama se smatraju one osobe koje su
neophodno potrebne za realizaciju prava i obveza ugovorenih između podnositelja zahtjeva i Društva (npr. javni bilježnici), te ostale institucije u skladu s pozitivnim propisima (npr.
nadzorna tijela). TRIGLAV SKLADI, d.o.o. obvezuje se zahtjev za zamjenu udjela obraditi na dan primitka zahtjeva za zamjenu. Tijekom godine, svakom udjelničaru omogućena su najviše
3 (tri) prelaska iz jednog fonda u drugi fond pod upravljanjem Društva bez troškova ulazne i izlazne naknade, pod uvjetom da je Zahtjev za zamjenu udjela podnesen izravno Društvu, bez
posredstva agenata.
Popunjeni zahtjev, zajedno s preslikom osobne iskaznice potrebno je dostaviti u TRIGLAV SKLADI, d.o.o. osobno, poštom, faksom ili mailom.

U

, dana

Potpis podnositelja zahtjeva

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija
Informacijski ured u Zagrebu: Radnička cesta 80, Zagreb, tel: +385 1 639 56 72, faks: +385 1 639 56 75
Besplatna telefonska linija radnim danom od 9h do 15h: 0800 63 36, info@triglavfondovi.hr, web: www.triglavfondovi.hr

