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ŽÁDOST O VYPOŘÁDÁNÍ
PO UKONČENÍ ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI
Údaje o klientovi
Příjmení

Jméno
Datum
narození

Den

Měsíc

Rodné číslo

Rok

Údaje o dědici
Příjmení

Datum
narození

Den

Měsíc

Rodné číslo

Rok

Telefon

Dědictví
Výše uvedený dědic žádá o vypořádání následujících Produktů výše uvedeného klienta (po uspokojení veškerých pohledávek ING Bank
za výše uvedeným klientem):
ING Konto

Číslo účtu klienta

Kód banky

3 5 0 0

Vyplaťte peněžní prostředky ve prospěch účtu:
Předčíslí

K onstantní symbol

ING Podílové fondy

-

Č íslo účtu

Variabilní symbol

/

K ód banky

M ěna účtu

C Z K
Speciﬁcký symbol

Číslo Produktové smlouvy pro ING Podílové fondy klienta

Převeďte Cenné papíry na Majetkový účet dědice*:
Číslo Produktové smlouvy pro ING Podílové fondy dědice

*Vypořádání Cenných papírů v rámci dědictví je možné pouze Převodem mezi Klienty.

ING Bank N.V., akciová společnost, založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemsko,
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 33031431, zastoupená v České republice prostřednictvím ING Bank
N.V., pobočka Praha, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930

KO DEDICTVI verze 05/2020 514523

Kontaktní centrum: 800 159 159, www.ing.cz

Jméno

K této žádosti přikládá dědic originál nebo Úředně ověřenou kopii usnesení nebo potvrzení o dědictví v počtu

stran.

Výše uvedený dědic potvrzuje, že souhlasí s tím, že výše uvedená Produktová smlouva pro ING Konto výše uvedeného klienta bude ukončena v
den, kdy ING Bank převede zůstatek tohoto ING Konta (či jeho příslušnou část) na příslušný účet dle instrukce posledního z dědiců či vypravitele
pohřbu, respektive že výše uvedená Produktová smlouva pro ING Podílové fondy výše uvedeného klienta bude ukončena následující Pracovní den
po dni, co na Majetkovém účtu výše uvedeného klienta již nebudou evidovány žádné Cenné papíry.

Podpis dědice
Datum podpisu

Den

Měsíc

Rok

V případě dotazů volejte prosím Kontaktní centrum – tel.: 800 159 159.

Podpis dědice na této žádosti musí být opatřen Úředním ověřením nebo musí být ověřen Pracovníkem ING Bank.

Veškeré Instrukce či jakékoliv jiné pokyny uvedené na této žádosti jsou podávány v souladu a za podmínek stanovených ve Všeobecných
obchodních podmínkách pro retailové bankovní produkty (dále jen Podmínky) či v dalších příslušných Dokumentech, které jsou dostupné na
www.ing.cz. Není-li v této žádosti uvedeno jinak, pojmy s velkým počátečním písmenem zde uvedené mají význam uvedený v Podmínkách či v
dalších příslušných Dokumentech.

Potvrzuji, že jsem provedl Identiﬁkaci a/nebo Ověření výše uvedeného dědice tak, že jsem ověřil jeho totožnost podle jeho platného
Průkazu totožnosti, a že identiﬁtotožnosti, a že identiﬁkační údaje uvedené v tomto Průkazu totožnosti odpovídají výše uvedeným
identiﬁkačním údajům dědice. Podoba výše uvedeného dědice souhlasí s jeho fotograﬁí v Průkazu totožnosti. Rovněž potvrzuji, že výše
uvedený dědic přede mnou tento formulář vlastnoručně podepsal.
Příjmení

Jméno

Za banku

Identiﬁkační
číslo
Datum

Den

Měsíc

Rok

ING Bank N.V., akciová společnost, založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemsko,
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 33031431, zastoupená v České republice prostřednictvím ING Bank
N.V., pobočka Praha, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930

KO DEDICTVI verze 05/2020 514523

Kontaktní centrum: 800 159 159, www.ing.cz

Přijetí této žádosti a souhlas s ukončením výše uvedené Produktové smlouvy pro ING Konto, respektive Produktové smlouvy pro ING Podílové
fondy výše uvedeného klienta, bude potvrzen ze strany ING Bank převedením zůstatku z ING Konta, respektive převedením Cenných papírů výše
uvedeného klienta dle této žádosti a v souladu s příslušným usnesením či potvrzením o dědictví.

