Wniosek o ustanowienie Zlecenia stałego odkupu (TPP-PL-1801)
NUMER UMOWY: ............................................
A STRONY UMOWY
Klient

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją zawartą poniżej.

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy:

PESEL / REGON:

Telefon / e-mail:

Adres zamieszkania Ulica:
/ siedziby

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Przedstawiciel
Klienta

PESEL:

Telefon / e-mail:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania Ulica:

Spółka:

Państwo:

Państwo:

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

B ZLECENIE STAŁE ODKUPU
(1) Klient, zgodnie z zawartą Umową dotyczącą emisji i odkupu tytułów uczestnictwa, której numer znajduje się w nagłówku niniejszego formularza, składa Spółce nowe Zlecenie stałe odkupu, które równocześnie anuluje pierwotne Zlecenie
stałe, jeśli było ustanowione.
(2) W przypadku umów dotyczących programów inwestycyjnych (np. Horyzont Invest, Active Invest, Partners Universe Invest itd.) instrumenty inwestycyjne są określone z góry i nie mogą być zmienione.  

STRATEGIA: Struktura odkupywanych tytułów uczestnictwa jest określona strategią zdefiniowaną w Umowie
Kwota:

PLN

Kwota docelowa*:

Waluta wypłaty:

* Kwota docelowa jest określana jako iloczyn (regularnej) kwoty zlecenia stałego odkupu oraz ilości przedziałów czasowych planowanego okresu trwania. Jeżeli w polu Kwota docelowa nie zostanie podana żadna wartość,
   zostanie ona ustalona zgodnie ze zdaniem poprzednim

Przedział czasowy dla realizacji Zlecenia stałego odkupu:
  miesięcznie

  kwartalnie

Planowany okres trwania Zlecenia stałego odkupu:
  rocznie

............. lat od dnia realizacji pierwszego Zlecenia częściowego w ramach Zlecenia stałego odkupu

DANE BANKOWE DLA REALIZACJI WYPŁAT (należy wskazać tylko jedną opcję):
  Numer rachunku bankowego1):

Waluta rachunku:

Tytuł przelewu:
  Umowa numer2):
1)
2)

Numer rachunku bankowego:

Jeżeli numer rachunku bankowego jest inny niż podany w Umowie, podpis Klienta odpow. Przedstawiciela Klienta musi być poświadczony notarialnie.
Dotyczy innej Umowy Klienta wymienionego w części A niniejszego formularza.

UWAGI:

C OŚWIADCZENIE KLIENTA
Wypełniając części B niniejszego formularza, Klient składa nowe Zlecenie stałe odkupu do Umowy dotyczącej emisji i odkupu tytułów uczestnictwa, której numer znajduje się w nagłówku,  przy czym
jednocześnie anuluje pierwotne Zlecenie stałe, jeśli było ustanowione.
Seria i numer dokumentu tożsamości:

Ważny do:

Miejscowość

Data:

  dowód osobisty ..................................................
  paszport

Podpis Klienta / Przedstawiciela
Klienta:

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

D DORADCA FINANSOWY
Dystrybutor:

Doradca finansowy:

Telefon:

E-mail:

Numer ewidencyjny:

Oświadczam, że zweryfikowałem tożsamość podpisującego niniejszy formularz Klienta lub jego Przedstawiciela na podstawie dokumentu tożsamości wskazanego powyżej.
Miejscowość i data:  .......................................................................................

Podpis Doradcy finansowego:  .......................................................................................

E INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA
INSTRUKCJE OGÓLNE
Terminy stosowane w niniejszym formularzu pisane wielką literą mają znaczenie określone w Umowie lub w odpowiednich Warunkach.  

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZLECEŃ STAŁYCH ODKUPU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Klient w ramach Umowy może mieć ustanowione tylko jedno Zlecenie stałe. Składając Zlecenie stałe odkupu zawarte w części B niniejszego formularza, Klient jednocześnie anuluje pierwotne Zlecenie stałe (odkupu
lub emisji), jeśli było ustanowione.
W danych bankowych dla realizacji wypłat należy podać numer rachunku bankowego, na który mają zostać wypłacone środki finansowe uzyskane z realizacji Zlecenia stałego odkupu. Jeśli numer rachunku bankowego
jest inny niż podany w Umowie (lub jeśli w Umowie nie podano żadnego), podpis Klienta odpow. Przedstawiciela Klienta musi być poświadczony notarialnie.
O ile nie zaznaczono inaczej, tytułem płatności dla wypłaty środków będzie numer umowy.
Środki finansowe z uzyskane z odkupu zostaną przekazane przez Spółkę bez zbędnej zwłoki po rozliczeniu ostatniej sprzedaży Tytułów uczestnictwa danego Zlecenia częściowego w ramach Zlecenia stałego oraz
po otrzymaniu oryginału formularza (tj. zwykle w ciągu 10 dni roboczych od daty realizacji sprzedaży środki finansowe są przekazywane na podany numer rachunku bankowego).
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).
Jeżeli w Zleceniu stałym odkupu została podana kwota w walucie innej, niż waluta denominacji odpowiedniego Tytułu uczestnictwa, wartość realizowanej transakcji może się różnić od wymaganej kwoty.    
Jeżeli Klient składa Zlecenie stałe odkupu w ramach Umowy, w której zawarta była strategia inwestycyjna oraz jeśli określi kwotę, oznacza to, że składa Zlecenie proporcjonalnego odkupu wszystkich Tytułów
uczestnictwa w takich kwotach, by ich suma odpowiadała kwocie podanej przez Klienta.   
W polu Uwagi mogą być umieszczane dodatkowe informacje dotyczące Zlecenia stałego odkupu, które nie wynikają z innych części niniejszego formularza.

