
PRÍKAZ  NA  DISPONOVANIE: VYDANIE alebo PREDAJ ZÁSOBY ZLATA 

 
PRÍKAZCA 
Žiadosť o vydanie musí byť podaná všetkými majiteľmi depozitu spoločne. 

 
________________________________ __________________________________________ ____________________________________________ 
Číslo depozitu   Meno 1. príkazcu    Meno 2. príkazcu 

 
Konto klienta  ______________________________ ___________________________ ______________________ 
(pri prevode výnosov z predaja) Názov banky   Číslo účtu „v tvare IBAN”  Kód banky „v tvare BIC” 

 
A. PREDAJ 
 
� Prajem/e si predaj   __   gramov (1 g zodpovedá 1 ks) zlata. Predaj podľa čísla 6 Podmienok pre žiadosť na nákup alebo úschovu ZLATA. 
Výnos z predaja bude pripísaný na Váš bežný účet a prevedený na Váš hore uvedený klientový účet.  
 
Ako postupovať v prípade, ak na depozite nezostane žiadna čiastka? 
 

V prípade plánovaných variant: 
¤  Depozit/účet bude ukončený (výpoveď). 
¤  Depozit/účet ponechať pre ďalšie nákupy. 
 

V prípade jednorázového vkladu bude depozit/ účet  pri vydaní celkovej  zásoby depozitu ukončený. 

 
B. VYDANIE 
 
¤  Prajem/e si vydanie  _______________ gramov (minimálne množstvo a možné rozdelenie pozri nižšie) zlata.  
 
MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA VYDANIE 
Najmenšie množstvo, ktoré sa vydáva, je 100g (dvestopäťdesiat gramov) - v zlatých tehličkách s hmotnosťou 100g, 250g, 500g a 1.000g 
(dvestopäťdesiat, päťsto a tisíc gramov).  
 
Ako postupovať v prípade, ak nejaká čiastka zvýši (podiel)? 
 

¤  Podiel ponechať na depozite k ďaľšej úschove. 
¤  Podiel bude predaný podľa čísla 6 v Podmienkach pre žiadosť na nákup alebo úschovu ZLATA. Depozit/účet bude ukončený (výpoveď). 
    Výnos z predaja bude pripísaný na Váš bežný účet a prevedený na Váš hore uvedený klientový účet.  
 
Ako postupovať v prípade, ak neostane žiadna čiastka? 
 

V prípade plánovaných variant: 
¤  Depozit/účet bude ukončený (výpoveď). 
¤  Depozit/účet ponechať pre ďalšie nákupy. 
 

V prípade jednorázového vkladu bude depozit/ účet pri vydaní celkovej zásoby depozitu ukončený. 

 
ODOVZDANIE 
 

¤  Dohodnutie termínu respektíve fyzické odovzdanie v sídle spoločnosti PARTNER BANK v Linci / v Rakúsku sa uskutoční s majiteľom 
depozitu resp. (odovzdanie) majiteľovi depozitu: 

 
___________________________________ _______________________________ ___________________________ 
Meno     Telefónne číslo    Emailová adresa 
Majitelia depozitu poverujú spoločnosť PARTNER BANK AG odovzdaním danému majiteľovi s oslobodzujúcim účinkom. Spoločnosť PARTNER BANK AG 
skontaktuje uvedeného majiteľa depozitu kvôli dohode termínu. Pri odovzdaní je majiteľ depozitu povinný preukázať sa cestovným pasom alebo občianskym 
preukazom.  

 
¤  Dohodnutie termínu respektíve fyzické odovzdanie v sídle spoločnosti PARTNER BANK v Linci / v Rakúsku sa uskutoční so zástupcom 
majiteľa depozitu resp. (odovzdanie) zástupcovi majiteľa depozitu: 

 
_____________________________________________ _________________________________________ __________________________________ 
Meno     Telefónne číslo    Emailová adresa 
Potrebná notársky overená špeciálna plná moc je priložená. Pri odovzdaní je zástupca majiteľa depozitu povinný preukázať sa cestovným pasom alebo 
občianskym preukazom. Spoločnosť PARTNER BANK AG skontaktuje uvedeného zástupcu kvôli dohode termínu. 

 
¤  Odovzdanie sa uskutoční poistenou zásielkou na naposledy uvedené miesto pobytu majiteľa depozitu, ktorá bude určená spoločnosťou 
PARTNER BANK AG alebo jej skladovou pobočkou: 

 
__________________________________________ _______________________________________________________ 
Meno      naposledy uvedené miesto pobytu 
¤  Odovzdanie sa uskutoční s oslobodzujúcim účinkom postúpením prepravnej spoločnosti. Postúpenie prepravnej spoločnosti platí ako odovzdanie 
    menovanému majiteľovi depozitu. 

 
NÁKLADY SPOJENÉ S PREDAJOM resp. VYDANÍM A DEBETNÝ ZOSTATOK 
Náklady spojené s predajom resp. vydaním a prípadným odoslaním (vrátane poistenia) nesie/nesú majiteľ/lia depozitu a budú odrátané z 
výnosu z predaja resp. sú splatné prevodom ešte pred vydaním. Náklady podľa Podmienkového listu. Pri úplnom vyčerpaní fyzickej zásoby 
zlata bude prípadný debetný zostatok ešte pred vydaním pokrytý prevodom z bežného účtu. O výške nákladov, spojených s odovzdaním ako 
aj odoslaním (vrátane poistenia), o výške debetného zostatku ako aj  o zbernom účte, určenom na prevody, bude spoločnosť PARTNER 
BANK AG informovať písomne. 
Ďalej sú platné Podmienky pre žiadosť  o predaj ZLATA podľa čísla 8.  
 

Podpisy všetkých majiteľov  

 
_____________________________________________ _________________________________________________________________________________ 
Miesto, dátum    Podpisy všetkých majiteľov  

 
                                         PARTNER BANK AG, GoethestraBe 1a, 4020 Linz, Telefón: +43.732.6965-0, Fax: +43.732.666767, e-mail: info@partnerbank.at 

 


