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Žiadosť záložného veriteľa  
 

Toto vyhlásenie záložného veriteľa, v prospech ktorého je zriadené záložné právo, ktorého 

predmetom sú štátne cenné papiere (ďalej len Záložný veriteľ) je urobené v súlade 

s príslušnými emisnými podmienkami (ďalej len Emisné podmienky) štátnych cenných 

papierov. Všetky termíny použité v tomto vyhlásení majú rovnaký význam ako v Emisných 

podmienkach, ak nie je v tomto vyhlásení výslovne uvedené inak. 

Ja, nižšie podpísaný,  

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

Zastúpený:(titul, meno, 

priezvisko, funkcia) 

 

 

 

Spoločnosť je zapísaná  

Dátum vzniku záložného 

práva a jeho zápis 
 

týmto žiadam, aby finančné prostriedky, ktoré sú vyplácané Agentúrou pre riadenie dlhu 
a likvidity (ďalej len ARDAL) ako 
 

  menovitá hodnota 

 kupóny 

dňa ....................... zo štátneho dlhopisu  ISIN..................... v menovitej hodnote..................... 
boli vyplatené v prospech bankového účtu identifikovaného nasledujúcim IBAN číslom : 
 

 

 

Týmto beriem na vedomie, že ARDAL je oprávnený spracúvať moje osobné údaje v zmysle § 

10 ods. 2  zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Zaväzujem sa 

oznámiť ARDAL všetky zmeny predmetných osobných údajov v lehote 14 dní od 

uskutočnenia zmeny. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje sú 

pravdivé a úplné, pričom v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou 

vzniknutú škodu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tiež svojím 
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podpisom potvrdzujem, že som bol poučený o svojich právach v súvislosti s ochranou 

osobných údajov. 

Táto žiadosť záložného veriteľa platí na dobu neurčitú a možno ju zmeniť (alebo zrušiť) 

výlučne písomne s úradne overeným podpisom osôb konajúcich v mene záložného veriteľa, 

pričom ARDAL je oprávnená pri akejkoľvek výplate štátnych cenných papierov od záložného 

veriteľa požadovať aktualizáciu tohto vyhlásenia.  

 

V................................ dňa........................ 

. 

 

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

      Úradne overený podpis  
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