Zlecenie emisji / odkupu Tytułów uczestnictwa (EO-PL-1810)
Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z informacjami na odwrocie.

NUMER UMOWY: ............................................
A STRONY UMOWY
Klient

Nazwisko / Nazwa firmy:

Imię:

PESEL / REGON:

Telefon / e-mail:

Adres zamieszkania Ulica, nr domu/lokalu:
/ siedziby

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Przedstawiciel
Klienta

Imię:

PESEL:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nazwisko:

Adres zamieszkania Ulica, nr domu/lokalu:

Spółka

Państwo:

Państwo:

Conseq Funds investiční společnost, a.s., z siedzibą pod adresem Rybná 682/14, Staré Město, 110 05 Praga 1, nr w rejestrze spółek: 24837202,
nr tel.: +48 22 208 99 49, nr faksu: +420 225 988 285, e-mail: fundusze@conseq.pl

B ZLECENIE ODKUPU TYTUŁÓW UCZESTNICTWA
Struktura odkupywanych Tytułów uczestnictwa jest określona strategią zdefiniowaną w Umowie ramowej.
Kwota:

Waluta wypłaty:

Dane bankowe
dla realizacji
wypłat
(należy wskazać
tylko jedną opcję)

WSZYSTKO

Numer rachunku bankowego 1) :

Tytuł przelewu:

Umowa numer 2) :
1)

2)

Waluta rachunku:

Numer rachunku bankowego:

Jeżeli powyższy numer rachunku bankowego nie odpowiada temu, który został już przez Spółkę zarejestrowany jako poświadczony, podpis Klienta (jego Przedstawiciela)
musi być poświadczony notarialnie.
Dotyczy innej Umowy Klienta wymienionego w części A niniejszego formularza.

Wnioskuję o rozwiązanie Umowy, której numer widnieje w nagłówku niniejszego formularza, bez zbędnej zwłoki po przekazaniu środków finansowych na wskazany
numer rachunku bankowego (możliwe jedynie w przypadku Zlecenia odkupu wszystkich tytułów uczestnictwa).

C ZLECENIE EMISJI TYTUŁÓW UCZESTNICTWA
Struktura emitowanych Tytułów uczestnictwa jest określona strategią zdefiniowaną w Umowie ramowej.
Kwota Zlecenia jednorazowego:

PLN

Stawka Opłaty za nabycie (%):

D OŚWIADCZENIE KLIENTA
Poprzez wypełnienie części B lub C niniejszego formularza, Klient zleca odkup lub emisję Tytułów uczestnictwa w ramach Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Spółką, której numer podany jest
w nagłówku formularza. Klient wnioskuje o przekazanie środków finansowych uzyskanych z realizacji Zlecenia odkupu na rachunek bankowy wskazany w części B, a w przypadku jego braku,
na numer rachunku bankowego wskazany w Umowie.
Seria i numer dokumentu tożsamości:
dowód osobisty
paszport
..........................................................

Ważny do:

Miejscowość:

Data:

................................... .....................................................................

Podpis Klienta / Przedstawiciela Klienta:

................................... .....................................................................

UWAGI:

E DORADCA FINANSOWY
Dystrybutor:

Doradca finansowy:

Numer
ewidencyjny:

Telefon:

E-mail:
Oświadczam, że na podstawie dokumentu tożsamości wskazanego powyżej zweryfikowałem tożsamość Klienta
lub jego Przedstawiciela, który podpisał niniejszy formularz w mojej obecności.
W przypadku złożenia Zlecenia emisji Tytułów uczestnictwa, potwierdzam, że przed podpisaniem uprzedziłem
Klienta (lub jego Przedstawiciela) o ryzyku związanym z inwestowaniem w Tytuły uczestnictwa, a także
przekazałem mu Kluczowe Informacje dla inwestorów dotyczące odpowiednich Funduszy.

.......................................

........................................................................................

Data

Podpis Doradcy finansowego

Zlecenie emisji / odkupu Tytułów uczestnictwa (EO-PL-1810)
F INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZLECEŃ ODKUPU
1)		 Jeżeli Klient składa Zlecenie odkupu w ramach Umowy, w której wybrano strategię inwestycyjną oraz jeżeli w części B zaznaczy pole WSZYSTKO, oznacza to,
że zleca sprzedaż wszystkich Tytułów uczestnictwa zgromadzonych w Programie inwestycyjnym na swoim Rachunku inwestycyjnym prowadzonym zgodnie
z Umową. Jeżeli w Zleceniu wskaże kwotę odkupu oznacza to, że składa zlecenie proporcjonalnego odkupu wszystkich Tytułów uczestnictwa w takich kwotach,
by ich suma odpowiadała kwocie podanej przez Klienta.
2)		 Dane bankowe dla realizacji wypłat (część B) powinny zawierać numer rachunku bankowego, na który mają zostać wypłacone środki finansowe uzyskane
z realizacji Zlecenia odkupu. Jeżeli powyższy numer rachunku bankowego nie odpowiada temu, który został już przez Spółkę zarejestrowany jako poświadczony,
podpis Klienta (jego Przedstawiciela) musi być poświadczony notarialnie.
3)		 O ile nie zaznaczono inaczej, tytułem płatności dla wypłaty środków będzie numer Umowy.
4)		 Środki finansowe uzyskane z odkupu zostaną przekazane przez Spółkę bez zbędnej zwłoki po rozliczeniu ostatniej sprzedaży Tytułów uczestnictwa oraz
po otrzymaniu oryginału niniejszego formularza Zlecenia emisji/odkupu Tytułów uczestnictwa (tj. zwykle w ciągu 10 dni roboczych od daty realizacji odkupu
środki finansowe są przekazywane na podany numer rachunku).
5)		 Zaleca się, aby waluta wypłaty podana w formularzu była zgodna z walutą rachunku bankowego, na który wypłata ma zostać zrealizowana, ze względu na opłaty
bankowe za przewalutowanie. Jeżeli Klient nie określi wymaganej waluty wypłaty, środki finansowe zostaną wypłacone w polskich złotych (PLN).
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZLECEŃ EMISJI
1)		 Kwotę brutto inwestycji należy przekazać na numer rachunku bankowego Spółki, który jest wskazany w części A podpisanej Umowy ramowej dotyczącej emisji
i odkupu tytułów uczestnictwa. Żadne inne dane dotyczące płatności (np. tytuł płatności) nie są wymagane.
2)		 O ile nie zaznaczono inaczej, przy emisji Tytułów Uczestnictwa będzie pobrana Opłata za nabycie zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat.
INSTRUKCJE OGÓLNE
1)		 W polu UWAGI mogą być umieszczane dodatkowe informacje dotyczące Zlecenia emisji/odkupu, które nie wynikają z innych części niniejszego formularza.
2)		 Terminy stosowane w niniejszym formularzu pisane wielką literą mają znaczenie określone w Umowie lub w odpowiednich Warunkach.

