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Zahtjevam prijenos udjela investijcijskog fonda, na sljedeći način:

Udjel otvorenog investicijskog fonda ISIN otvorenog investicijskog fonda

Izaberite samo jednu mogućnost:

 Prijenos svih udjela  Prijenos broja udjela                                     udjela  Prijenos udjela u visini                                   €

Podaci o podnositelju zahtjeva za prijenos Podaci o stjecatelju udjela

Ime i prezime / Naziv poslovnog subjekta Ime i prezime / Naziv poslovnog subjekta

Datum rođenja Naziv osobnog dokumenta Datum rođenja Naziv osobnog dokumenta

Broj osobnog dokumenta i datum do kojeg vrĳedi Broj osobnog dokumenta i datum do kojeg vrĳedi

Naziv i država izdavatelja osobnog dokumenta Naziv i država izdavatelja osobnog dokumenta

OIB OIB

Matični broj Matični broj

Ulica, broj, mjesto Ulica, broj, mjesto

Država Poštanski broj Država Poštanski broj

Tel./GSM Fax: Tel./GSM Fax:

E-mail E-mail

Napomena Izjava

Budući da se udjeli u investicijskim fondovima smatraju vrijednosnim papirima i slobodno su prenosivi 

bez ikakvog ograničenja, ovim zahtjevom vlasnik udjela (prenositelj) je suglasan da se izvrši prijenos 

udjela na osobu navedenu u ovom zahtjevu (stjecatelj), pri čemu takav prijenos proizvodi pravne učinke 

prema trećima tek po njegovom upisu u registar imatelja udjela fonda. Prijenos udjela u fondu može biti 

odbijen sukladno razlozima navedenim u Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponu-

dom (NN44/16) i Prospektu fonda. 

Da bi ovaj zahtjev bio pravovaljan potrebno ga je potpisati i ovjeriti kod javnog bilježnika, te ga dostaviti 

poštom ili osobno na adresu: 

Generali Investments d.o.o.
Savska cesta 106, 10000 Zagreb

Stjecatelj izjavljuje da je upoznat/a sa Prospektom fonda te ga u cijelosti prihvaća. Stjecatelj 

izričito izjavljuje da je svoje osobne podatke, uključujući podatke o OIB-u, ustupio/la na raspo-

laganje društvu Generali Investments d.o.o. (dalje: Društvo). Osobni podaci mogu se koristiti u 

marketinške svrhe za potrebe Društva i drugih članica Generali Grupe koje posluju na teritoriju 

Republike Hrvatske (dalje: Članice) u cilju nedvojbene identifikacije, zaštite njegovih osobnih 

imovinskih interesa u poslovanju sa Društvom i Članicama, te u cilju obavještavanja o proizvodi-

ma koje nude Društvo i Članice, pri čemu svi osobni podaci predstavljaju poslovnu tajnu. To može 

uključivati i prosljeđivanje podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se institucije koje 

imaju pravo uvida u osobne podatke u skladu sa zakonskim propisima. Stjecatelj izjavljuje da su 

podaci iz ove izjave točni, te se obvezuje o svim promjenama gore navedenih podataka odmah 

obavijestiti Društvo.

Potpisi Generali Investments d.o.o.

Prenositelj udjela Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva

Stjecatelj udjela Primatelj zahtjeva
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