ŽÁDOST O VYPOŘÁDÁNÍ PO UKONČENÍ ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI
1. KROK – ROZHODNUTÍ NOTÁŘE
Jak postupovat: Po skončení řízení o pozůstalosti požádejte příslušného notáře o originál nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí
nebo potvrzení o dědictví s doložkou o nabytí právní moci, z něhož bude zřejmé, že jste dědicem níže uvedeného bývalého klienta
a jaké produkty (či podíl na nich) dědíte.
2. KROK – ÚDAJE O BÝVALÉM KLIENTOVI
Jak postupovat: Nejprve prosím níže vyplňte údaje o bývalém klientovi jako zůstaviteli, po němž dědíte, a rovněž vyplňte údaje o
Vás jako dědici. Rádi bychom Vás rovněž upozornili, že pokud pozůstalost dědíte spolu s dalšími dědici, musí tuto žádost vyplnit,
podepsat a zaslat k nám do ING Bank (včetně všech příloh) vždy každý z dědiců samostatně.
ÚDAJE O BÝVALÉM KLIENTOVI
Příjmení

Jméno
Datum
Den
narození
Země
trvalého bydliště

Měsíc

Rodné
číslo

Rok

ÚDAJE O DĚDICI
Jméno
Datum
narození

Příjmení
Den

Měsíc

Rodné
číslo

Rok

Telefon
E-mail
Země
trvalého bydliště
Kontaktní adresa dědice
Ulice a číslo
popisné
Obec
PSČ

Stát

3. KROK – ŽÁDOST O VYPOŘÁDÁNÍ PRODUKTŮ KLIENTA
Jak postupovat: Dále prosím níže zaškrtněte, jaké Produkty chcete vypořádat. Pokud chcete vypořádat ING Konto výše uvedeného
bývalého klienta, vyplňte níže číslo tohoto ING Konta. Pokud chcete vypořádat ING Podílové fondy výše uvedeného bývalého klienta,
prosím vyplňte níže číslo Produktové smlouvy pro ING Podílové fondy výše uvedeného bývalého klienta. Rovněž vyplňte číslo Vašeho
účtu vedeného u tuzemské banky v českých korunách, na který chcete Vámi zděděný zůstatek převést.
Jako výše uvedený dědic žádám o vypořádání Produktů výše uvedeného bývalého klienta (po uspokojení veškerých pohledávek
ING Bank za tímto klientem) následovně:
ING Konto

Číslo ING Konta bývalého klienta (tedy číslo ING Konta, ze kterého dědíte)
Kód banky

3500

ING Podílové fondy
Číslo Produktové smlouvy pro ING Podílové fondy bývalého klienta
(tedy číslo Produktové smlouvy, ze které dědíte)

Účet pro vypořádání zůstatku
Číslo účtu dědice (tedy číslo Vašeho účtu, na který chcete převést Vámi zděděný zůstatek):
Předčíslí

-

Konstantní symbol
Jméno majitele účtu

Číslo účtu
Variabilní symbol

/

Kód banky
Specifický symbol

Pouze pokud měl bývalý klient cizoměnové fondy, a nemohli jsme je vyplatit na ING Konto, můžete uvést účet vedený v cizí měně.
V jiném případě vyplatíme zůstatek na výše uvedený účet vedený v českých korunách.
Číslo účtu/IBAN
BIC/SWIFT
Jméno majitele účtu

4. KROK – ROZHODNUTÍ NEBO POTVRZENÍ O DĚDICTVÍ
Jak postupovat: Po skončení řízení o pozůstalosti požádejte příslušného notáře o originál nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí
nebo potvrzení o dědictví s doložkou o nabytí právní moci, z něhož bude zřejmé, že jste dědicem výše uvedeného bývalého klienta
a jaké produkty (či podíl na nich) dědíte. Níže pak prosím vyplňte počet stran příslušného rozhodnutí či potvrzení o dědictví a rovněž
jej přiložte k této žádosti jako její přílohu.
Jako výše uvedený dědic přikládám k této žádosti originál nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí nebo potvrzení o dědictví v počtu
stran.
5. KROK – ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ PODPISU A IDENTIFIKACE DĚDICE
Jak postupovat: Abychom si byli jistí, že Vaše dědictví po výše uvedeném bývalém klientovi převedeme skutečně Vám, potřebujeme
na této žádosti úředně ověřit Váš podpis, a také provést Vaši identifikaci1. Oba tyto úkony snadno vyřídíte například na CzechPOINTu
nebo u notáře. Originál nebo úředně ověřenou kopii Vaší identifikační listiny pak rovněž nezapomeňte přiložit k této žádosti jako její
přílohu.
Podpis dědice
Datum podpisu

Den

Měsíc

Rok

6. KROK – ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI DO ING BANK
Jak postupovat: Tuto řádně vyplněnou a Vámi podepsanou žádost společně s rozhodnutím nebo potvrzením o dědictví pošlete na
naši adresu ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.
Informace pro dědice: Přijetí této žádosti bude potvrzeno ze strany ING Bank převedením zděděného zůstatku z interní evidence,
respektive převedením peněz z prodeje cenných papírů tohoto bývalého klienta dle této žádosti a v souladu s příslušným rozhodnutím
či potvrzením o dědictví.

Máte dotaz? Potřebujete s něčím poradit?
Na ing.cz najdete další informace.

1.

Povinnost identifikace plyne z našich interních předpisů, které vychází z požadavků stanovených například zákonem č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

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

