
ZDEDILI STE cenné papiere bez hodnoty a chcete ich vysporiadať?  

Môžete sa ich zbaviť prevodom na našu spoločnosť. 

 • na stránke www.dlhopisocp.sk sú v sekcii Tlačivá umiestnené dokumenty 
"Zmluva o darovaní cenných papierov typ A-E" (ďalej len "Zmluva") a Plná moc 
na úkony spojené s prevodom CP (ďalej len "Plná moc")   

• tlačivá môžete vyplniť v počítači a následne ich vytlačiť,  alebo  si môžete 
formulár  vytlačiť prázdny a vyplniť údaje perom - čitateľne a paličkovým 
písmom 

• budete potrebovať 3 rovnopisy Zmluvy a 3 rovnopisy Plnej moci 
  

 
 

 • vyberte typ zmluvy podľa počtu ISINOV, ktoré osvedčením o dedičstve dedíte 
v celosti, zomrelý (ďalej len poručiteľ) ich má na majetkovom účte a Vy ako 
právoplatný dedič ich chcete previesť: 
o ak chcete previesť 1 ISIN vyberte TYP Zmluvy A - 1 ISIN 
o ak chcete previesť 2 ISIN vyberte TYP Zmluvy B - 2 ISIN  
o ak chcete previesť 3 ISIN vyberte TYP Zmluvy C - 3 ISIN  
o ak chcete previesť 4 ISIN vyberte TYP Zmluvy D - 4 ISIN  
o ak chcete previesť 5 ISIN vyberte TYP Zmluvy E - 5 ISIN 

• Zmluvu si dôkladne preštudujte! Až po preštudovaní pristúpte k ďalšiemu 
kroku - vyplnenie Zmluvy a Plnej moci  

• je len na Vašom slobodnom zvážení, či sa rozhodnete zmluvu vyplniť a požiadať 
tak o prevod cenných papierov z majetkového účtu zomrelého 

  
 
 

 • na Zmluve vyplňte všetky povinné údaje (viď vzor): 
o číslo zmluvy: do predtlačených okienok v ľavom hornom rohu uvediete 

aktuálny dátum podpisu tejto zmluvy vo formáte rok mesiac deň (napr. 
20180521) a následne číslo  majetkového účtu poručiteľa, ktoré nájdete vo  
výpise z majetkového účtu poručiteľa, 

o v bode 1  uvediete povinné údaje právoplatného dediča  označené *  
o v bode 3.1 zadávate ISIN, ktorý žiadate previesť (je to označenie cenného 

papiera, ktoré nájdete vo výpise z majetkového účtu poručiteľa, začína sa 
CS, alebo SK a pokračuje desiatimi číslicami), zároveň napíšete druh 
cenného papiera  a počet kusov, ktorý žiadate previesť 

o  v bode 3.1 uvediete ku symbolu „X“ číslo majetkového účtu poručiteľa, 
na ktorom sú evidované cenné papiere  

• na Plnej moci vyplňte všetky povinné údaje:  
o  číslo zmluvy: do predtlačených okienok v ľavom hornom rohu uvediete 

dátum podpisu zmluvy vo formáte rok mesiac deň a následne číslo  
majetkového účtu poručiteľa 

o v bode 1  uvediete povinné údaje právoplatného dediča označené * 
o zaznačte do štvorčeka X, ak súhlasíte so spracovaním osobných údajov 

v súlade s bodom 3.1 Plnej moci pričom udelenie súhlasu je nevyhnutné 
pre spracovanie Zmluvy 

o  tlačivá plnej moci NEPODPISUJTE! Právoplatný dedič sa podpíše až pri 
overení.  
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ZDEDILI STE cenné papiere bez hodnoty a chcete ich vysporiadať?  

Môžete sa ich zbaviť prevodom na našu spoločnosť. 

 
 

 • s vyplneným tlačivom Plnej moci navštívi dedič obecný/mestský úrad, prípadne 
notára, kde úradne overia podpis právoplatného dediča na jednom tlačive 
Plnej moci 

• pre potreby prevodu je potrebné overiť podpis dediča iba na jednom rovnopise 
Plnej moci  

• údaje v overovacej doložke sa musia zhodovať s údajmi o prevodcovi v bode 1 
Zmluvy a Plnej moci  

  
 
 

 • poplatok sa odvíja od typu zmluvy, ktorý ste zvolili a teda od počtu 
prevádzaných ISINov 
o v prípade Zmluvy  o darovaní  1 ISIN (TYP A) uhradíte sumu 35,00 EUR  
o  v prípade Zmluvy o darovaní 2 ISIN  (TYP B) uhradíte sumu 55,00 EUR 
o  v prípade Zmluvy o darovaní 3 ISIN  (TYP C) uhradíte sumu 65,00 EUR 
o  v prípade Zmluvy o darovaní 4 ISIN  (TYP D) uhradíte sumu 75,00 EUR 
o  v prípade Zmluvy o darovaní 5 ISIN  (TYP E) uhradíte sumu  89,00 EUR 

• Poplatok je potrebné uhradiť na bankový účet 633 494 0112/0200 IBAN: SK62 
0200 0000 0063 3494 0112 BIC: SUBASKBX 
o  vkladom na účet, prevodom alebo poštovou poukážkou na účet 
• ako variabilný symbol prevodca uvedie dátum narodenia zosnulého 
• do poznámky prevodca uvedie meno a priezvisko zosnulého 

•  Odporúčame aby ste do popisu platby uviedli meno a priezvisko poručiteľa pre 
lepšiu identifikáciu. 

 

  
 
 

 • k Zmluve (3 rovnopisy) priložte povinné prílohy:  
o Plnú moc s úradne overeným podpisom dediča (1 rovnopis)  
o Plnú moc s podpisom dediča (2 rovnopisy)  
o stavový výpis z majetkového účtu poručiteľa (akceptovateľná je aj dobre 

čitateľná fotokópia) 
o fotokópia dokladu totožnosti dediča 
o doklad o úhrade poplatku 

o ústrižok poštového poukazu na účet, alebo  
o vkladový lístok potvrdený bankou, alebo  
o výpis z bankového účtu 

o  fotokópia úmrtného listu (obsahujúci rodné číslo poručiteľa) 
o  originál alebo úradne overené osvedčenie o dedičstve s vyznačenou 

doložkou právoplatnosti  (po prevode zostáva v našej evidencii) 
o  súhlas so spracovaním osobných údajov zosnulého (je potrebné, aby 

súhlas podpísali všetci dedičia, bez ohľadu na to, kto zdedil cenné papiere, 
nevyžaduje sa úradne overený podpis) 

• pred odoslaním dokladov si dôkladne skontrolujte všetky prílohy ! 
• v prípade, ak nebude uhradený poplatok za prevod, Zmluva a/alebo  Plná moc 

nebude vypísaná správne, prípadne bude chýbať niektorá z povinných príloh 
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ZDEDILI STE cenné papiere bez hodnoty a chcete ich vysporiadať?  

Môžete sa ich zbaviť prevodom na našu spoločnosť. 

alebo nastane iný nesúlad, môže spoločnosť odmietnuť spracovanie Zmluvy 
a neuskutočniť prevod. 

  
 

 • Zmluvu, Plnú moc a všetky povinné prílohy odošlete na adresu:  
 DLHOPIS, o.c.p., a.s. Tomášikova 30, 821 01  Bratislava   
 

• odporúčame zaslať dokumenty doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní.  
  

 
  

• v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať 
o na telefonických linkách:  0250229511, 0250229512, 0250229520 
o na emailovej adrese: info@dlhopisocp.sk 
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