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

nr

(prosz´ podaç nazw´ Funduszu/Subfunduszu)

Nr Rejestru
Rejestr Indywidualny

data przyj´cia
zlecenia

Rejestr Ma∏˝eƒski

Uczestnik/Spadkodawca*

Uczestnik/Pe∏nomocnik/Przedstawiciel Ustawowy/Spadkobierca*

Imi´/Drugie Imi´
Nazwisko
Imi´ Ojca** / Imi´ Matki**
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
e-mail/tel. kontaktowy

PESEL/data urodzenia*
Miejsce urodzenia

kraj

miasto

kraj

-

Seria i nr dowodu osobistego

miasto

-

data wydania

data wydania

Seria, nr paszportu, kod paƒstwa

Status dewizowy
Obywatelstwo

Rezydent

Nierezydent

Rezydent

Nierezydent

Klasyfikacja zgodnie z Regulacjami FATCA1 i Regulacjami CRS2
Czy jest Pani/Pan rezydentem Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej
dla celów podatkowych?3

NIE

TAK

Oświadczam, ˝e posiadam polskà
rezydencje podatkowà

TAK

NIE

Nr Zagranicznej
Identyfikacji
Podatkowej (TIN)4

NIE

TAK

TAK

NIE

Nr Zagranicznej
Identyfikacji
Podatkowej (TIN)4

Kraj rezydencji podatkowej
Nr identyfikacji podatkowej w kraju
rezydencji podatkowej (TIN)5

TIN nie został
mi nadany

TIN nie został
mi nadany

TIN nie został
mi nadany

TIN nie został
mi nadany

Kraj rezydencji podatkowej
Nr identyfikacji podatkowej w kraju
rezydencji podatkowej (TIN)

Osoba podpisująca oświadczenie została poinformowana:
– o konieczności aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu FATCA i CRS w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności mająca wpływ na jego rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym przez niego oświadczeniu o rezydencji podatkowej stały się
nieaktualne, oraz złożyć raportującej instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie.
– że na podstawie CRS, Skarbiec TFI S.A./fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI S.A. przekażą Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego, dane dotyczące osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym.
– o konieczności aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu FATCA i CRS w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności mająca wpływ na jego rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym przez niego oświadczeniu o rezydencji podatkowej stały się
nieaktualne, oraz złożyć raportującej instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie
Klient zobowiązuję się do poinformowania Skarbiec TFI S.A. w formie pisemnej, o jakichkolwiek zmianach w powyższych danych.
Oświadczenie o rezydencji podatkowej gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z Regulacji FATCA i CRS, dotyczących identyfikacji klientów i ich rezydencji podatkowych. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.
Klient oświadcza, iż została poinformowany o prawie do żądania od niego dodatkowych danych przewidzianych Regulacjami FATCA i Regulacjami CRS. Fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI S.A. mogą wstrzymać realizację zlecenia do czasu uzupełnienia brakujących w formularzu danych.
Wskazanie na potrzeby CRS rezydencji podatkowej innej niż polska lub USA spowoduje przekazanie odpowiedniej informacji w tym zakresie, zgodnie z CRS, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Czy dane zmieni∏y si´ od poprzedniego zlecenia?

TAK

W przypadku Nierezydenta nale˝y obligatoryjnie wype∏niç pkt. 2 za∏àcznika do zlecenia.
W przypadku uczestników indywidualnych Funduszu, za beneficjenta rzeczywistego uznaj´ si´ danego Uczestnika, je˝eli tak nie jest, prosimy o wypełnienie pkt. 1 za∏àcznika do zlecenia.

Elektroniczne potwierdzenie transakcji na wskazany adres e-mail

NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

NOWY REJESTR

W przypadku reinwestycji prosz´ podaç
dat´ realizacji zlecenia odkupienia
przelew

kwota wp∏aty PLN / USD / EUR*

s∏ownie

zni˝ka w opłacie manipulacyjnej

Dotyczy Rejestru Ma∏˝eƒskiego. Niniejszym mał˝onkowie oÊwiadczajà, i˝:
1) pozostajemy we wspólnoÊci majàtkowej w zakresie umo˝liwiajàcym nabywanie i ˝àdanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
2) wyra˝amy zgod´ na wykonanie przez ka˝dego z Nas na nasz wspólny rachunek wszystkich uprawnieƒ zwiàzanych z nabywaniem i ˝àdaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa, włàczywszy ˝àdanie odkupienia wszystkich nabytych
Jednostek Uczestnictwa, ustanowienie blokady Rejestru i jego zamkni´cie, a tak˝e na podejmowanie wszelkich nale˝nych Êrodków pieni´˝nych,
3) wyra˝amy zgod´ na realizacj´ zleceƒ zgodnie z kolejnoÊcià ich składania przez ka˝dego z Nas, chyba ˝e drugi mał˝onek wyrazi sprzeciw najpóêniej w chwili składania zlecenia przez pierwszego z mał˝onków,
4) wskazany adres korespondencyjny jest adresem, na który majà byç przesyłane potwierdzenia zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Prosz´ o umow´ dotyczàcà sk∏adania zleceƒ za poÊrednictwem Êrodków ∏àcznoÊci.

Certyfikat rezydencji**

TAK

Niniejszym osoba podpisujàca si´ oÊwiadcza, i˝:
1. Prospekt Informacyjny Funduszu, dokument: Kluczowe informacje dla inwestorów oraz Informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego* został jej udost´pniony przed nabyciem jednostek uczestnictwa, treÊç aktualnego
Statutu, Prospektu Funduszu i dokumentu: Kluczowe informacje dla inwestorów oraz Informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego* sà jej znane i wyra˝a zgod´ na ich brzmienie.
2. Została poinformowana, ˝e administratorem danych osobowych jest fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu, zarzàdzany i reprezentowany przez SKARBIEC TFI S.A. (którego jednostki uczestnictwa / certyfikaty inwestycyjne osoba podpisujàca
nabyła), z siedzibà w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A. Dane osobowe sà zbierane i przetwarzane w celu nale˝ytej realizacji umowy nabycia jednostek uczestnictwa / certyfikatów inwestycyjnych oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych
celów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym w celu przekazywania informacji o oferowanych produktach i usługach. Podanie danych jest dobrowolne, osobie, której dane dotyczà przysługuje prawo dost´pu do treÊci swoich
danych oraz ich poprawiania.
3. Została poinformowana o prawie do ˝àdania przez Fundusz dodatkowych danych przewidzianych Ustawà o przeciwdziałaniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu.
4. Poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazywaniu danych osobowych funduszowi inwestycyjnemu wskazanemu w zleceniu, który zarzàdzany jest i reprezentowany przez SKARBIEC TFI S.A., jako administratorowi danych osobowych, celu
i zakresie zbierania danych osobowych osób wskazanych na tym formularzu przez fundusz inwestycyjny reprezentowany przez Skarbiec TFI S.A. oraz mo˝liwoÊci wniesienia ˝àdania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z ustawà
o ochronie danych osobowych.
5. Cel inwestycyjny jest zgodny z celem inwestycyjnym Funduszu/Subfunduszu okreÊlonym w statucie Funduszu. Je˝eli jest inny ni˝ wskazany wczeÊniej, nale˝y podaç.
6. Charakter stosunków gospodarczych to uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych.
7. èródłem pochodzenia Êrodków jest:

wynagrodzenie za prac´,

dochody z działalnoÊci gospodarczej,

darowizna,

spadek,

dochody z majàtku,

kredyt,

inne, uzupełniane w sposób opisowy:

* Dokument Informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dotyczy specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
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 i w tym celu udost´pniłem swój adres e-mailowy.
SKARBIEC TFI S.A. informuje o mo˝liwoÊci wykorzystania platformy ODR (poprzez stron´: http://ec.europa.eu/consumers/odr/) w celu rozstrzygni´cia sporów wynikajàcych z internetowych umów sprzeda˝y lub umów o Êwiadczenie usług zawieranych
mi´dzy konsumentami mieszkajàcymi w Unii a przedsi´biorcami majàcymi siedzib´ w Unii – w rozumieniu Rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich
oraz zmiany rozporzàdzenia (WE) nr 2006/2006 i dyrektywy 2009/22/WE/ (rozporzàdzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 wrzeÊnia 2016 r. o pozasàdowym rozwiàzywaniu sporów konsumenckich
(Dz.U. z 2016 r., poz.1823) SKARBIEC TFI S.A. wskazuje, ˝e podmiotem uprawnionym do prowadzenia post´powaƒ ws. pozasàdowego rozwiàzywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (siedziba: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
adres strony internetowej www.rf.gov.pl).
Fundusz i Towarzystwo podlegajà nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarg´ mo˝na zło˝yç: w formie pisemnej – osobiÊcie w Towarzystwie, u wskazanego w prospekcie informacyjnym Funduszu Dystrybutora lub Agenta Transferowego,
przesyłkà pocztowà/kurierskà; ustnie – telefonicznie, osobiÊcie w Towarzystwie, u Dystrybutora, u Agenta Transferowego, w formie elektronicznej – pocztà elektronicznà, za poÊrednictwem systemów transakcyjnych Dystrybutorów, o ile posiadajà
takà funkcjonalnoÊç. Na stronie internetowej Towarzystwa www.skarbiec.pl wskazane sà: adresy, numery telefonów oraz szczegółowe informacje dotyczàce trybu wnoszenia oraz rozpatrywania skarg. Skargi rozpatrywane sà w terminie 30 dni od
dnia otrzymania. W skomplikowanych przypadkach, rozpatrzenie skargi i udzielenie na nià odpowiedzi nie mo˝e przekroczyç 60 dni od dnia jej otrzymania.
Odpowiedê na skarg´ udzielana jest w formie papierowej lub za pomocà innego trwałego noÊnika informacji i przekazywana listem poleconym na adres podany przez Klienta lub pocztà elektronicznà wyłàcznie na wniosek Klienta.

TRN
* niepotrzebne skreÊliç
** dotyczy osób majàcych miejsce zamieszkania za granicà.

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

Wyjaśnienia dotyczące pojęć stosowanych w formularzu są podane dla celów informacyjnych i nie stanowią doradztwa podatkowego, celem prawidłowego wykonania obowiązku informacyjnego należy wziąć pod uwagę wystąpienie o odpowiednią opinię podatkową.
1
Określenie „Regulacje FATCA” oznacza łącznie: ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia
ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”) oraz umowę zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących
Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie („Umowa FATCA”)
2
Określenie „Regulacje CRS” oznacza ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
3
Definicja rezydencji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dla celów podatkowych powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA. Należy zaznaczyć odpowiedź „TAK” jeżeli osoba fizyczna spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:
1) posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa),
2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
3) dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
4) przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby
dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że: 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu, 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1
dzień do łącznej liczby dni pobytu).
4
Określenie „TIN” oznacza numer identyfikacji podatkowej.
5
Określenie „TIN” na potrzeby CRS oznacza numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych, w tym numer identyfikacji podatkowej (NIP)
lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

Podpis Uczestnika

Podpis Uczestnika/Pe∏nomocnika/Przedstawiciela Ustawowego*

Nazwa Dystrybutora

Oddzia∏/Przedstawicielstwo

Imi´ i nazwisko pracownika
przyjmujàcego zlecenie

PESEL pracownika
przyjmujàcego zlecenie

Podpis i pieczàtka przyjmujàcego zlecenie

Pieczàtka adresowa Dystrybutora

TRN
* niepotrzebne skreÊliç
** dotyczy osób majàcych miejsce zamieszkania za granicà.

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

