Wniosek o wypłatę z Portfela
złożony na podstawie Umowy o Zarządzaniu Portfelem Konto Styl Życia PLUS nr:
(dalej jako „Umowa“)
skierowany do zarządzającego International Investment Platform, o.c.p., a.s., z siedzibą w Republice Słowackiej, Einsteinova 24, 851
01 Bratysława, Słowacja, REGON: 35 771 801, wpisanego do rejestru handlowego przy Sądzie Powiatowym Bratysława I, wydział:
Sa, pozycja numer: 4532/B (dalej jako “Broker“)
Klient
1. Nazwisko: ___________________________________________________________ 2. Imię: ______________________________________________________________
(wyłącznie
Typ dokumentu
Dowód
w przypadku
3. PESEL: ______________________________________ 4. tożsamości:*
Paszport 5. Kod państwa paszportu) : _________
osobisty
6. Numer dokumentu tożsamości: ___________________________________________ 7. Telefon: _____________________________________________________
8. Adres zamieszkania: _________________________________________________________________________________________________________________________
(dalej jako „Klient“)
9. Wnioskuję o*
wypłatę z Portfela w wysokości _______________________ PLN
Minimalna kwota wypłaty z Portfela przed upływem okresu inwestycji wynosi 1.000 PLN, w skutek wypłaty wartość Portfela nie może
spaść poniżej 8% łącznej kwoty inwestycji.
wypłatę całego Portfela przed upływem okresu inwestycji uzgodnionego w Umowie, a tym samym wypowiadam Umowę**
wypłatę całego Portfela po upływie okresu inwestycji, a tym samym wypowiadam Umowę**
10. Wartość wypłaty proszę przekazać
na rachunek bankowy o numerze: _______________________________________________________________________________________
Klient oświadcza, że jest właścicielem rachunku bankowego. W przypadku, gdy wypłata ma zostać przekazana na rachunek bankowy
inny niż podany w Umowie, podpis Klienta musi być uwierzytelniony notarialnie.
Klient potwierdza, że
a) zgadza się, iż stosunek prawny na podstawie niniejszej Dyspozycji regulują stosowne postanowienia Regulaminu, Ustawy
o papierach wartościowych, Kodeksu Handlowego i inne przepisy prawa w wymienionej kolejności; do celów Dyspozycji przez
Regulamin rozumie się Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych International Investment Platform, o.c.p., a.s.,
b) został należycie pouczony o charakterze i zagrożeniu związanym ze świadczonymi usługami inwestycyjnymi, kryteriami
kategoryzacji klientów, miejscu wykonywania Usługi w ramach Strategii wykonywania dyspozycji, o Strategii wykonywania
dyspozycji przez Brokera, o Strategii przekazywania dyspozycji przez Brokera, o prawie do udzielania informacji przez Brokera,
o sposobie i zakresie systemu ochrony Klientów oraz gwarancjach zapewnianych przez ten system, o obowiązkach
i odpowiedzialności Brokera jako handlowca papierami wartościowymi, metodzie i częstotliwości obliczania wartości narzędzi
finansowych Klienta, środkach, mających na celu zapobieganie konfliktom interesów i o konflikcie interesów, wysokości opłat
i prowizji związanych z Dyspozycją, warunkach przetwarzania danych osobowych i Informacji Poufnych dotyczących Klienta,
otrzymał i zrozumiał wszystkie wymienione informacje.
11. Data: __________________ 12. Miejscowość: ________________________________________________ 13. Podpis Klienta: ____________________________
(Podpis Klienta musi być uwierzytelniony notarialnie.)
Należy uzupełnić białe pola, w innym razie Wniosek o wypłatę z Portfela nie jest kompletny i może zostać odrzucony.
* właściwe zakreślić
** Opcja może podlegać opłacie zgodnie z Taryfa Opłat i Prowizji International Investment Platform, o.c.p., a.s.

