
PODMIENKY TRIGEA NEMOVITOSTNÍ FOND, SICAV, A.S.
PRE POUŽÍVANIE PODPISOVÉHO VZORU
klienta fyzickej osoby na nakladanie s produktmi spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.
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Pre bližšie informácie kontaktujte bezplatnú zákaznícku linku

0800 023 700

Pre nakladanie s  produktmi spoločnosti sa použijú podmienky 
pre používanie podpisového vzoru klienta fyzickej osoby na na-
kladanie s produktmi spoločnosti platnej ku dňu doručenia, resp. 
uplatnenia žiadosti o spätné odkúpenie, prípadne ďalšej žiadosti 
o nakladanie s produktmi spoločnosti alebo akejkoľvek inej poži-
adavky, do spoločnosti. Aktuálne znenie podmienok pre použí-
vanie podpisového vzoru je uverejnené na www.trigeafunds.sk.

Tieto podmienky je spoločnosť oprávnená jednostranne meniť. 
Ďalšie podmienky pre používanie podpisového vzoru klienta 
fyzickej osoby na nakladanie s produktmi spoločnosti môžu byť 
uvedené v príslušných štatútoch Fondov spoločnosti, prípadne 
v  ďalších dokumentoch k  produktom spoločnosti, s  tým, že sa 
môžu jednostranne meniť.

Administrátor overuje, či podpis na  žiadosti o  spätné odkúpenie, 
prípadne ďalšej žiadosti o nakladanie s produktmi spoločnosti alebo 
akejkoľvek inej požiadavke súhlasí s vyhotovením podpisu na pod-
pisovom vzore. Administrátor je oprávnený odmietnuť vykonanie 
žiadosti o spätné odkúpenie, prípadne ďalšej žiadosti o nakladanie 
s  produktmi spoločnosti alebo akejkoľvek inej požiadavke, pokiaľ 
podpisy nezodpovedajú podpisom na podpisovom vzore.

poločnosť nezodpovedá za škody spôsobené napodobením pod-
pisu a za škody z nesprávne vyplnených, príp. falošných či po-
zmenených dokladov.

Pri zmene podpisového vzoru je nový podpisový vzor pre spo-
ločnosť záväzný počínajúc dňom doručenia do  sídla administ-
rátora. Na  overenie podpisu sa použije podpisový vzor platný 
v deň doručenia požiadavky alebo inej korešpondencie do sídla 
administrátora, pričom pre stanovenie dňa doručenia je rozho-
dujúca pečiatka administrátora. Odchýlky od tohto ustanovenia 
sú možné iba na základe písomnej dohody s administrátorom.

Klient a  zmocnené osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť 
o podpisovom vzore.

Identifikácia klienta a zmocnenej osoby pri založení podpisové-
ho vzoru sa vykonáva pri osobnom styku s  oprávnenými pra-
covníkmi distribútora podľa preukazu totožnosti, najmä občian-
skeho preukazu alebo cestovného dokladu. Identifikácia klienta 
a zmocnenej osoby pri založení podpisového vzoru sa môže vy-
konať pri osobnom styku s oprávnenou osobou za podmienok 
stanovených spoločnosťou podľa dokladu totožnosti, najmä 
občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, s  tým, že 
súčasne musí dôjsť k úradnému overeniu podpisu na podpiso-
vom vzore, najmä notárom, matrikou príp. v zahraničí zastupi-
teľským úradom.

Dispozičné právo zmocnených osôb zaniká jeho písomným odvo-
laním klientom, písomnou výpoveďou zo strany zmocnenej oso-
by, smrťou alebo stratou spôsobilosti na právne úkony niektorej 
z uvedených osôb. Spoločnosť nezodpovedá za vzniknuté škody, 
ak o týchto právnych skutočnostiach nebola riadne informovaná. 
Zrušenie dispozičného práva zmocnenej osobe klientom je pre 
spoločnosť záväzné odo dňa doručenia písomného odvolania 
administrátorovi, pričom pre stanovenie dňa doručenia je rozho-
dujúca pečiatka administrátora, ak nebolo písomne dohodnuté 
inak. Doručovacou adresou na účely tohto odseku je adresa sídla 
agenta, t. j. SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., so sídlom Sta-
romestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

Klient a zmocnené osoby sú povinné oznámiť administrátorovi aké-
koľvek zmeny identifikačných údajov, a  to na svoje náklady. Zme-
ny vyžadujúce vyhotovenie nového podpisového vzoru oznamujú 
zmocnené osoby spoločne s klientom.

Zmocnené osoby vlastnoručne podpisujú vyplnený formulár pod-
pisového vzoru tak, ako budú vždy podpisovať žiadosti o spätné 
odkúpenie a ďalšie žiadosti o nakladanie s produktmi spoločnosti 
alebo akékoľvek iné požiadavky, na ktoré sú oprávnené.

Na formulári podpisového vzoru môže klient zmocniť ďalšie osoby, 
staršie ako 18 rokov, na  nakladanie s  jeho produktmi spoločnos-
ti s  tým, že také zmocnené osoby sú oprávnené každá samostatne 
nakladať s  jeho produktmi spoločnosti v  neobmedzenom rozsahu, 
vrátane vyžiadania si informácie o investíciách klienta do produktov 
spoločnosti a podanie Žiadosti o spätné odkúpenie, pokiaľ nie je ďalej 
stanovené inak. Zmocnené osoby nemôžu meniť trvalú ani korešpon-
denčnú adresu klienta.

Klient vlastnoručne podpisuje vyplnený formulár podpisového 
vzoru tak, ako bude vždy podpisovať žiadosti o spätné odkúpe-
nie a ďalšie žiadosti o nakladanie s produktmi spoločnosti alebo 
akékoľvek iné požiadavky (napr. na zrušenie dispozičného práva 
pre zmocnené osoby apod.).

Spoločnosť umožňuje svojim klientom – fyzickým osobám, resp. 
majiteľom produktov spoločnosti – fyzickým osobám (ďalej len 
„klient“) používať podpisový vzor klienta fyzickej osoby na nakla-
danie s produktmi spoločnosti.

Spoločnosť Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., so sídlom Tür-
kova 2319/5b, 149 00 Praha (ďalej len „spoločnosť“), je samo-
správnym investičným fondom investujúcim do  nehnuteľností. 
Produktmi spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., 
sa rozumejú najmä investičné akcie vydávané jednotlivými pod-
fondmi, pri ktorých vykonáva činnosť administrátora spoločnosť 
Partners investiční společnost, a.s., so sídlom Türkova 2319/5b, 
149 00 Praha 4, IČ 24716006 (ďalej len „administrátor“).


