Ako si uskutočnite registráciu
Akcionár si nárok na benefit uplatní prostredníctvom registrácie, ktorá prebieha od
01.11.2020 do 30.09.2021 cez špeciálnu aplikáciu na stránke www.tmr.sk, v sekcii
„akcionársky klub“.
Systém akcionára automaticky presmeruje na špeciálny formulár na stránke
www.gopass.sk/shareholders
Ak už je akcionár členom programu Gopass, použije pôvodné prihlasovacie údaje, ktorými sa
prihlasuje do svojho osobného konta Gopass.
Ak akcionár ešte nie je členom programu Gopass, vytvorí si novú registráciu.

Už som členom programu Gopass: po prihlásení sa do konta Gopass sa zobrazí registračný
formulár obsahujúci údaje akcionára.
V registračnom formulári bude potrebné doplniť údaj ako je počet akcií, rodné číslo, meno
obchodníka a v prípade, že je to potrebné, nahrá akcionár stavový výpis o vlastníctve akcií .

Som nový člen programu Gopass (nový akcionár): zobrazí sa čistý registračný formulár, ktorý
bude potrebné vyplniť.
Formulár obsahuje tieto údaje: meno, priezvisko, email, telefón, ulica, PSČ, mesto, krajina,
rodne číslo, počet akcií, na akej burze boli akcie nakúpene a u ktorého obchodníka, čestné
prehlásenie k správnosti údajov, doloženie stavového výpisu o vlastníctve akcií (pokiaľ je to
potrebné*).
Spoločnosť TMR potvrdí alebo odmietne akcionárovi registráciu v Akcionárskom klube TMR
do 10 pracovných dní odo dňa jej uskutočnenia akcionárom.
O potvrdení alebo zamietnutí registrácie bude akcionár informovaný emailom.
V prípade zamietavého stanoviska akcionár emailom obdrží informáciu o dôvode zamietnutia
s uvedením postupu, podľa ktorého bude potrebné zo strany akcionára postupovať.
*Kedy je potrebné nahrať STAVOVÝ VÝPIS o vlastníctve akcií TMR pri registrácii?
Bratislavská burza – len akcionári, ktorí majú účet vedený v CDCP alebo u spoločnosti Arca Capital
môžu uskutočniť registráciu bez vloženia stavového výpisu. V prípade, že máte akcie nakúpené a
účet vedený u iného obchodníka, je potrebné u svojho obchodníka požiadať o vydanie stavového
výpisu o vlastníctve akcií k rozhodnému termínu 31.10.2020.
Pražská burza – stavový výpis je potrebný a pole v registračnom formulári je povinné
Varšavská burza – stavový výpis je potrebný a pole v registračnom formulári je povinné

Náležitosti stavového výpisu: výpis musí obsahovať meno a priezvisko akcionára, rodné číslo, ISIN
kód, počet akcií, potvrdenie obchodníka – pečiatka a podpis.

Aktivácia benefitu
Po schválení registrácie bude benefit automaticky vložený na Gopass konta akcionára, v sekcii
Gopass kupóny. Benefit môže byť aktivovaný na akcionára alebo na osobu priradenú v konte
Gopass. Benefit sa presúva ako celok, delenie benefitu nie je možné.
Kde nájdete benefit?

Ako vyzerá kupón s benefitom?

Výber kupónu

Aktivácia benefitu

 Pred aktiváciou
benefitu sa uistite,
že Vaša fotografia
alebo fotografia
osoby, na ktorú
benefit aktivujete je
v konte Gopass
aktuálna. Pokiaľ nie
je fotografia
aktuálna, máte
možnosť pred
aktiváciou benefitu
fotografiu
aktualizovať
nahratím novej
fotografie.

Aktivácia benefitu
Pokiaľ akcionár ešte nemá vo svojom Gopass konte priradenú personalizovanú, čipovú kartu
Gopass, je potrebné aby si ju za poplatok 2€/karta uhradil spolu s aktiváciou akcionárskeho
benefitu. Pri prvej návšteve strediska si ju následne bude môcť vyzdvihnúť v Klientskom
centre. Aktivácia benefitu bez priradenej Gopass karty v konte nie je možná.
Pokiaľ akcionár už svoju čipovú kartu Gopass má, po aktivácií benefitov v sekcii „Gopass
kupóny“ môže navštíviť strediská a využívať výhody akcionárskeho klubu.

Dôležité upozornenie:
V prípade akcionárskeho benefitu Sezónny skipass, VIP a VIP GOLD sa aktivácia benefitu
realizuje v dvoch krokoch:
1) Aktivácia skipassu
2) Aktivácia dodatočných služieb, ktoré sú súčasťou benefitu (vodné parky.....)
V druhom kroku uskutočnite aktiváciu ostatných služieb taktiež v sekcii Gopass Kupóny. Tento
krok môžete realizovať až potom, čo si aktivujete „skipass“.

Pri benefite 6, 12, 25 vstupov je aktivácia benefitu uskutočnená v prvom (jednom) kroku.

