nr

Dyspozycja / Zapis na wypadek Êmierci

wskazanie / zmiana osoby uposa˝onej / pe∏nomocnika / beneficjenta rzeczywistego / przedstawiciela ustawowego*

Fundusz/Subfundusz
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
tel.: 22 588 18 43
fax: 22 588 19 44

(prosz´ podaç nazw´ Funduszu/Subfunduszu)

data przyj´cia
dyspozycji/zapisu

Nr Rejestru
Rejestr Indywidualny

Rejestr Mał˝eƒski

Podmiot składajàcy dyspozycj´
Nazwa
Adres siedziby
Adres do korespondencji
Numer identyfikacyjny
dla celów podatkowych

REGON
Status dewizowy Rezydent
Nierezydent/Obywatelstwo
Nr rejestru sàdowego lub innego rejestru prowadzonego przez inny organ danego paƒstwa
Forma organizacyjna
Osoba fizyczna**/Pełnomocnik/Przedstawiciel Ustawowy*
Osoba fizyczna**
Imi´/Drugie imi´
Nazwisko
Imi´ Ojca***/Imi´ Matki***
Adres sta∏y
Adres do korespondencji
e-mail/tel. kontaktowy
Numer identyfikacyjny
dla celów podatkowych

PESEL/data urodzenia*
miejsce urodzenia***
Seria i nr dowodu osobistego
seria, nr paszportu, kod paƒstwa

Status dewizowy

Rezydent

Nierezydent/Obywatelstwo

Rezydent

Pełnomocnik/Osoba uposa˝ona/Beneficjent Rzeczywisty

1

Nierezydent/Obywatelstwo

Pełnomocnik/Osoba uposa˝ona/Beneficjent Rzeczywisty1

Imi´/Drugie imi´
Nazwisko
Adres sta∏y
Adres do korespondencji
e-mail/tel. kontaktowy
Numer identyfikacyjny
dla celów podatkowych

PESEL/data urodzenia*
Seria i nr dowodu osobistego
seria, nr paszportu, kod paƒstwa
Udział osoby uposa˝onej w Êrodkach Uczestnika (suma udziałów nie wi´ksza ni˝ 100%)
Pełnomocnictwo bez ograniczeƒ
Pełnomocnictwo do nabywania jednostek uczestnictwa
Pełnomocnictwo do odkupienia jednostek uczestnictwa
Odwołanie pełnomocnictwa/osoby uposa˝onej*/beneficjenta rzeczywistego/przedstawiciela ustawowego*

Udział osoby uposa˝onej w Êrodkach Uczestnika (suma udziałów nie wi´ksza ni˝ 100%)
Pełnomocnictwo bez ograniczeƒ
Pełnomocnictwo do nabywania jednostek uczestnictwa
Pełnomocnictwo do odkupienia jednostek uczestnictwa
Odwołanie pełnomocnictwa/osoby uposa˝onej*/beneficjenta rzeczywistego/przedstawiciela ustawowego*

Elektroniczne potwierdzenie transakcji na wskazany adres e-mail
BLOKADA REJESTRU
Prosz´ o zablokowanie ww. rejestru do odwołania
Prosz´ o zablokowanie ww. rejestru
od dnia
Prosz´ o odblokowanie ww. rejestru
ZMIANA DANYCH

do dnia

Prosz´ o zmian´ danych dotyczàcych uczestnika/pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego/osoby uposa˝onej*.
Niniejszym osoba podpisujàca si´ oÊwiadcza, i˝:
1. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz dokument kluczowe informacje dla inwestorów został jej udost´pniony przed nabyciem jednostek uczestnictwa, treÊç aktualnego Statutu, Prospektu Funduszu i dokumentu kluczowe informacje dla inwestorów jest
jej znana i wyra˝a zgod´ na jego brzmienie.
2. Administratorem danych osobowych jest SKARBIEC TFI S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A. Dane osobowe b´dà przetwarzane w celu nale˝ytej realizacji umowy nabycia jednostek uczestnictwa oraz w celu wype∏nienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych, w szczególnoÊci w celu przekazywania informacji o oferowanych produktach i usługach. Podanie danych jest dobrowolne, osobie, której dane dotyczà przys∏uguje prawo
dost´pu do treÊci swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Przedstawione odpisy z właÊciwych rejestrów sà aktualne.
4. Poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazaniu danych osobowych SKARBIEC TFI S.A., jako administratorowi danych osobowych, celu i zakresie zbierania danych osobowych osób wskazanych na tym formularzu przez SKARBIEC TFI S.A.
oraz o mo˝liwoÊci wniesienia ˝àdania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z ustawà o ochronie danych osobowych.
5. Została poinformowana o prawie do ˝àdania przez Fundusz dodatkowych danych przewidzianych Ustawà o przeciwdziałaniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U .03 153 .1505 ze zm.)
Wyra˝am zgod´ na przesyłanie mi informacji handlowych drogà elektronicznà, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu usług drogà elektronicznà (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.) i w tym celu udost´pniłem swój adres e-mailowy.

1 Beneficjent rzeczywisty:
− osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sà właÊcicielami osoby prawnej lub sprawujà kontrol´ nad klientem albo majà wpływ na osob´ fizycznà, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalnoÊç,
− osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sà udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadajà prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokoÊci powy˝ej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocà pakietów akcji na okaziciela, z wyjàtkiem
spółek, których papiery wartoÊciowe sà w obrocie zorganizowanym, podlegajàcych lub stosujàcych przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a tak˝e podmiotów Êwiadczàcych usługi finansowe na terytorium paƒstwa
członkowskiego Unii Europejskiej albo paƒstwa równowa˝nego - w przypadku osób prawnych,
− osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawujà kontrol´ nad co najmniej 25 % majàtku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartoÊciami majàtkowymi oraz rozdzielanie takich wartoÊci, z wyjàtkiem podmiotów
wykonujàcych czynnoÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Pieczàtka podmiotu
składajàcego dyspozycj´

Podpis osoby fizycznej**

Podpis osoby fizycznej**/Pełnomocnika
/Przedstawiciela Ustawowego*

Nazwa Dystrybutora

Oddział/Przedstawicielstwo

Imi´ i nazwisko pracownika
przyjmujàcego zlecenie

PESEL pracownika
przyjmujàcego zlecenie

Podpis i pieczàtka pracownika przyjmujàcego zlecenie

Pieczàtka adresowa Dystrybutora

TRN
* niepotrzebne skreÊliç
** osoba fizyczna działajàca w imieniu własnym, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadajàcej osobowoÊci prawnej
*** dotyczy osób majàcych miejsce zamieszkania za granicà

Orygina∏ dla ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

