OÂWIADCZENIE


Nr Umowy/Nr IKE:

       

I. Dane Oszcz´dzajàcego:
Imiona:
Nazwisko: 
Data urodzenia:

-

-

  

Obywatelstwo:  

Adres zamieszkania: 

Numer identyfikacji podatkowej NIP:
Typ podmiotu:





Numer ewidencyjny PESEL:

Rodzaj, seria i numer dokumentu to˝samoÊci:
(dowód osobisty lub paszport)*

Adres do korespondencji: 
Status dewizowy:  REZYDENT  

    NIEREZYDENT  

     w przypadku nierezydenta nale˝y obligatoryjnie wype∏niç pkt G niniejszego oÊwiadczenia

Dane Pełnomocnika/Przedstawiciela Ustawowego/Osoby Uprawnionej*:
Imiona:
Nazwisko: 
Data urodzenia:

-

-

  

Obywatelstwo:    

Adres zamieszkania: 

Numer ewidencyjny PESEL:

  Typ podmiotu:

Rodzaj, seria i numer dokumentu to˝samoÊci: 
(dowód osobisty lub paszport)*

Zakres pełnomocnictwa:
Pełnomocnictwo bez ograniczeƒ
Pełnomocnictwo do nabywania jednostek uczestnictwa
Pełnomocnictwo do odkupienia jednostek uczestnictwa
Status dewizowy:  REZYDENT  

    NIEREZYDENT  

     w przypadku nierezydenta nale˝y obligatoryjnie wype∏niç pkt G niniejszego oÊwiadczenia

A. OÂWIADCZENIE – ZMIANA DANYCH/OSOBY UPRAWNIONE/PEŁNOMOCNICY

I. Zmiana danych
Prosz´ o zmian´ danych Oszcz´dzajàcego/Pełnomocnika/Przedstawiciela ustawowego*.
Nowe dane zostały wskazane powy˝ej.

II. Osoby uprawnione – wskazanie, zmiana, odwołanie, zmiana danych
Wskazanie/zmiana osób uprawnionych
Odwołanie wskazania wszystkich osób uprawnionych bez ustanawiania nowej listy
Zmiana danych osób uprawnionych (nowe, aktualne dane osób uprawnionych sà wskazane poni˝ej).
Jako osoby uprawnione wskazujà:1
1

je˝eli Oszcz´dzajàcy wskazał wczeÊniej osoby uprawnione zło˝enie niniejszego oÊwiadczenia jest to˝same z odwołaniem dotychczasowego wskazania i zastàpieniem go wskazaniem poni˝szym.

1)
Imiona:
Nazwisko:
PESEL:

   Data urodzenia:

-

-

   Udział w zgromadzonych Êrodkach:

%

   Data urodzenia:

-

-

   Udział w zgromadzonych Êrodkach:

%

2)
Imiona:
Nazwisko:
PESEL:

3)
Imiona:
Nazwisko:
PESEL:

   Data urodzenia:

-

-

   Udział w zgromadzonych Êrodkach:

%

   Data urodzenia:

-

-

  Udział w zgromadzonych Êrodkach:

%

4)
Imiona:
Nazwisko:
PESEL:

Je˝eli Oszcz´dzajàcy wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania Êrodków po jego Êmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych Êrodkach lub suma oznaczonych
udziałów nie jest równa 100%, uwa˝a si´, ˝e udziały tych osób sà równe.

III. Pełnomocnicy
Ustanowienie pełnomocnika

Odwołanie pełnomocnika

Dane Pełnomocnika zostały wskazane powy˝ej.
B. WYPOWIEDZENIE UMOWY O PROWADZENIE IKE (WNIOSEK O ZWROT ÂRODKÓW)
W przypadku, gdy oÊwiadczenie składane jest przez Pełnomocnika/Przedstawiciela Ustawowego dane osoby składajàcej oÊwiadczenie nale˝y wypełniç w odpowiedniej kolumnie.
Oszcz´dzajàcy niniejszym wypowiada Umow´ o prowadzenie IKE
JednoczeÊnie Oszcz´dzajàcy wnosi o dokonanie zwrotu Êrodków zgromadzonych na IKE**
Nale˝y zaznaczyç w przypadku, gdy Oszcz´dzajàcy wnosi o dokonanie zwrotu Êrodków zgromadzonych na IKE, dokonywanego w formie pieni´˝nej, poprzez przekazanie
nale˝nej kwoty Oszcz´dzajàcemu. W przypadku niezło˝enia przedmiotowego wniosku zwrot Êrodków nast´puje w trybie przekształcenia IKE w rejestr uczestnika
Subfunduszu prowadzony na zasadach ogólnych, w Subfunduszu/Subfunduszach, w którym zgromadzone były Êrodki w ramach IKE, z zastrze˝eniem ˝e liczba jednostek
uczestnictwa zarejestrowanych na rejestrze prowadzonym na zasadach ogólnych ustalana jest jako ró˝nica pomi´dzy liczbà jednostek uczestnictwa zarejestrowanych
na IKE w dniu dokonywania zwrotu, a liczbà jednostek uczestnictwa odpowiadajàcych swà wartoÊcià (w tym dniu) wartoÊci nale˝noÊci, do których pobrania zobowiàzane
jest Towarzystwo oraz wszelkich opłat, do których pobrania uprawnione jest Towarzystwo. W przypadku, gdy Oszcz´dzajàcy ma zgromadzone Êrodki w ramach
IKE w wi´cej ni˝ jednym Subfunduszu, opłaty, do których pobrania uprawnione jest Towarzystwo i nale˝noÊci, do których pobrania jest zobowiàzane, pobierane sà
ze Êrodków zgromadzonych w ka˝dym Subfunduszu proporcjonalnie do wartoÊci Êrodków zgromadzonych w danym Subfunduszu w stosunku do łàcznej wartoÊci Êrodków
zgromadzonych na IKE, chyba ˝e obowiàzujàce przepisy stanowià inaczej.
** Powy˝sze nie dotyczy IKE – SKARBIECALFA, IKE mSkarbiec.
W przypadku IKE wskazanych powy˝ej wypowiedzenie Umowy o prowadzenie IKE skutkuje zwrotem Êrodków zgromadzonych na IKE, dokonywanym
w formie pieni´˝nej poprzez przekazanie nale˝nej kwoty Oszcz´dzajàcemu, po odkupieniu jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na IKE.
Je˝eli intencjà Oszcz´dzajàcego jest, aby za kwot´ nale˝nà z tytułu zwrotu Êrodków zgromadzonych na IKE nabyte zostały jednostki uczestnictwa
zaewidencjonowane na rejestrze uczestnika Subfunduszu prowadzonym na zasadach ogólnych, nale˝y zło˝yç poni˝sze zlecenie:
 Oszcz´dzajàcy niniejszym składa zlecenie: otwarcia rejestru na zasadach ogólnych i nabycia na ten rejestr - za kwot´ nale˝nà z tytułu odkupienia jednostek
uczestnictwa zaewidencjonowanych na IKE, pomniejszonà o kwot´ nale˝noÊci, do których pobrania zobowiàzane jest Towarzystwo oraz wszelkich
opłat, do których pobrania uprawnione jest Towarzystwo - jednostek uczestnictwa Subfunduszy, których jednostki uczestnictwa posiadał w ramach
IKE, w proporcji odpowiadajàcej proporcji udziału wartoÊci jednostek uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy zapisanych na IKE do łàcznej wartoÊci
jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE.
Sposób odbioru Êrodków pieni´˝nych z tytułu zwrotu:
 przelewem na rachunek bankowy - nazwa i numer rachunku bankowego, na który majà byç przekazane Êrodki:

 przekazem pocztowym na

adres zamieszkania lub

adres korespondencyjny (wskazany w pkt 1 formularza)

Oszcz´dzajàcy oÊwiadcza, i˝ został pouczony i zapoznał si´ z konsekwencjami zwrotu, w tym z zasadà, ˝e zwrotowi podlegajà Êrodki zgromadzone na
IKE pomniejszone o nale˝ny podatek, a w przypadku, gdy na IKE Oszcz´dzajàcego przyj´ta została wypłata transferowa z pracowniczego programu
emerytalnego – tak˝e o kwot´ w wysokoÊci 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego po dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, która to kwota zostaje przekazana do Zakładu Ubezpieczeƒ
Społecznych.
Nazwa i adres właÊciwego Urz´du Skarbowego, na który zostanie przekazany podatek dochodowy:

C. WNIOSEK O WYPŁAT¢ JEDNORAZOWÑ/WYPŁAT¢ W RATACH/WYPŁAT¢ TRANSFEROWÑ ÂRODKÓW ZGROMADZONYCH NA IKE

I. Wypłata
Sposób odbioru Êrodków pieni´˝nych z tytułu wypłaty:
 przelewem na rachunek bankowy - nazwa i numer rachunku bankowego, na który majà byç przekazane Êrodki:
Wskazanie właÊciwego dla podatku dochodowego dla osób fizycznych Oszcz´dzajàcego naczelnika Urz´du Skarbowego2:
2

dotyczy przypadku, gdy wniosek o wypłat´ składany jest przez Oszcz´dzajàcego

W przypadku wypłaty w ratach:
1) iloÊç rat
(nie wi´cej ni˝ 100 rat)
2) wysokoÊç rat - równe (wartoÊç ka˝dej raty b´dzie stanowiç iloraz zgromadzonych na rejestrze IKE jednostek uczestnictwa na dzieƒ zgłoszenia wniosku o
wypłat´ w ratach i liczby wskazanych rat)

3) terminy wypłaty poszczególnych rat:
a)

miesi´cznie

b)

kwartalnie

c)

półrocznie

rocznie
d)
Do niniejszego wniosku zostajà dołàczone nast´pujàce dokumenty (kopie potwierdzone za zgodnoÊç z oryginałem):
1) decyzja organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury (dotyczy przypadku, gdy wniosek składa Oszcz´dzajàcy, który nie ukoƒczył 60 roku ˝ycia),
2) kopia aktu zgonu Oszcz´dzajàcego (dotyczy przypadku, gdy wniosek składa osoba uprawniona wskazana przez Oszcz´dzajàcego lub spadkobiercy),
3) prawomocne postanowienie sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku po Oszcz´dzajàcym albo akt poÊwiadczenia dziedziczenia sporzàdzony przez notariusza oraz:
– zgodne oÊwiadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału Êrodków zgromadzonych przez Oszcz´dzajàcego* bàdê
– prawomocne postanowienie sàdu o dziale spadku po Oszcz´dzajàcym* 
(dotyczy przypadku, gdy wniosek składa spadkobierca Oszcz´dzajàcego).

II. Wypłata transferowa
Wnioskuj´ o wypłat´ transferowà Êrodków zgromadzonych na IKE:
na indywidualne konto emerytalne
(nazwa)

prowadzone dla mnie przez

  
(nazwa instytucji finansowej)

nr rachunku bankowego, na który majà byç przekazane Êrodki z tytułu wypłaty transferowej
do pracowniczego programu emerytalnego

którego jestem uczestnikiem,  
(nazwa)

nr rachunku bankowego, na który majà byç przekazane Êrodki z tytułu wypłaty transferowej
Do niniejszego wniosku zostajà dołàczone nast´pujàce dokumenty (kopie potwierdzone za zgodnoÊç z oryginałem):
1) potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego 
(dotyczy przypadku, gdy wypłata transferowa dokonywana jest do innego indywidualnego konta emerytalnego),
2) potwierdzenie przystàpienia do pracowniczego programu emerytalnego 
(dotyczy przypadku, gdy wypłata transferowa dokonywana jest do pracowniczego programu emerytalnego),
3) kopia aktu zgonu Oszcz´dzajàcego 
(dotyczy przypadku, gdy wniosek składa osoba uprawniona wskazana przez Oszcz´dzajàcego lub spadkobierca),
4) prawomocne postanowienie sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku po Oszcz´dzajàcym oraz:
– zgodne oÊwiadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału Êrodków zgromadzonych przez Oszcz´dzajàcego* bàdê
– prawomocne postanowienie sàdu o dziale spadku po Oszcz´dzajàcym* 
(dotyczy przypadku, gdy wniosek składa spadkobierca Oszcz´dzajàcego).
D. OÂWIADCZENIE – ZMIANA UMOWY O PROWADZENIE IKE/ZLECENIE KONWERSJI

I. Zmiana umowy3 – Oszcz´dzajàcy niniejszym dokonuje zmiany Umowy o prowadzenie IKE poprzez:
(prosz´ zaznaczyç odpowiednià opcj´ a nast´pnie wypełniç odpowiednio pkt. 1, 2 lub 3 poni˝ej)
zmian´ portfela inwestycyjnego
zmian´ alokacji (podziału) wpłacanych Êrodków pomi´dzy Subfundusze
zmian´ Subfunduszy, w których nabywane b´dà jednostki uczestnictwa w ramach portfela inwestycyjnego.
3

nie dotyczy IKE mSkarbiec oraz IKE MultiSkarbiec.

1. zmiana portfela inwestycyjnego
Dokonujàc zmiany Umowy o prowadzenie IKE w zakresie zmiany portfela inwestycyjnego Oszcz´dzajàcy jednoczeÊnie składa zlecenie umorzenia jednostek
uczestnictwa zarejestrowanych na IKE Oszcz´dzajàcego w Subfunduszu/Subfunduszach przed dokonaniem zmiany oraz nabycia jednostek uczestnictwa
w Subfunduszu właÊciwym dla nowego portfela lub odpowiednio w Subfunduszach właÊciwych dla nowego portfela inwestycyjnego, zgodnie z obowiàzujàcà
w ramach tego portfela alokacjà, je˝eli przewiduje on podział Êrodków pomi´dzy Subfundusze (tzn. i˝ w wyniku zmiany portfela inwestycyjnego Êrodki
dotychczas zgromadzone na IKE Oszcz´dzajàcego ulokowane zostajà odpowiednio w Subfunduszu właÊciwym dla nowego portfela lub w Subfunduszach
właÊciwych dla nowego portfela w takich proporcjach, jakie obowiàzujà dla nowego portfela inwestycyjnego).
Oszcz´dzajàcy niniejszym wybiera portfel inwestycyjny (nale˝y wskazaç portfel poprzez zaznaczenie symbolem „X”)4:
Portfel modelowy statyczny
4
5

Portfel modelowy aktywny

Portfel indywidualny5

o pis oferowanych portfeli inwestycyjnych znajduje si´ w załàczniku do Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, stanowiàcego integralnà cz´Êç Umowy o prowadzenie IKE,
w przypadku wyboru portfela indywidualnego nale˝y wskazaç – w poni˝szej tabeli – Subfundusze, w których nabywane b´dà jednostki uczestnictwa w ramach IKE oraz alokacj´ Êrodków pomi´dzy te Subfundusze.

Alokacja (podział) wpłacanych Êrodków odbywaç si´ b´dzie pomi´dzy nast´pujàce Subfundusze (dotyczy sytuacji, w której Oszcz´dzajàcy dokonał wyboru
portfela indywidualnego):
Nazwa Subfunduszu
Subfundusz Pieni´˝ny SKARBIEC-KASA
Subfundusz Instrumentów Dłu˝nych SKARBIEC-OBLIGACJA
Subfundusz Dłu˝nych Papierów WartoÊciowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY
Subfundusz SKARBIEC-ALOKACJI GLOBALNEJ
Subfundusz SKARBIEC-III FILAR

Wybór klienta6

Procent alokacji7

Nazwa Subfunduszu

Wybór klienta6

Procent alokacji7

Subfundusz Zrównowa˝ony SKARBIEC-WAGA
Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA
Subfundusz SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU
Subfundusz SKARBIEC-AKCJI NOWEJ EUROPY
Subfundusz SKARBIEC-SELEKTYWNY NOWEJ EUROPY
Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH
Subfundusz SKARBIEC-AKTYWNEJ ALOKACJI
Subfundusz SKARBIEC-MAŁYCH I ÂREDNICH SPÓŁEK
Subfundusz SKARBIEC-SPÓŁEK WZROSTOWYCH  
Subfundusz SKARBIEC-LOKACYJNY
6
7

nale˝y zaznaczyç poprzez zaznaczenie symbolem „X”; mo˝na zaznaczyç maksymalnie dwa Subfundusze,
procent alokacji mo˝e wahaç si´ w przedziale 10% - 90%, przy czym wartoÊci nale˝y podaç w pełnych dziesiàtkach; suma procentów alokacji wskazanych dla wybranych Subfunduszy musi wynosiç 100%.

2. zmiana alokacji (podziału) wpłacanych Êrodków pomi´dzy Subfundusze (zmiana mo˝liwa tylko w ramach portfela indywidualnego)
Przy czym przez zmian´ alokacji wpłacanych Êrodków pomi´dzy Subfundusze rozumie si´ nowe wskazanie procentowego podziału wpłacanych Êrodków
pomi´dzy Subfundusze, w których nabywane sà jednostki uczestnictwa w ramach portfela inwestycyjnego, bez jednoczesnej zmiany wskazania Subfunduszu/
Subfunduszy, których jednostki uczestnictwa sà nabywane w ramach portfela inwestycyjnego.
Oszcz´dzajàcy niniejszym wybiera alokacj´ Êrodków pomi´dzy Subfundusze wskazane w tabeli w ppkt. 1 powy˝ej.
3. zmiana Subfunduszy, w których nabywane b´dà jednostki uczestnictwa w ramach portfela inwestycyjnego (zmiana mo˝liwa tylko w ramach
portfela indywidualnego)
Dokonujàc zmiany Umowy o prowadzenie IKE w zakresie zmiany Subfunduszy, w których nabywane b´dà jednostki uczestnictwa w ramach portfela
inwestycyjnego (przy czym przez zmian´ Subfunduszy rozumie si´ nowe wskazanie Subfunduszy, w których b´dà nabywane jednostki uczestnictwa w ramach
portfela inwestycyjnego, w ramach którego oba lub przynajmniej jeden Subfundusz ulegajà zmianie w stosunku do dotychczas obowiàzujàcego wskazania;
je˝eli w ramach nowego wskazania wybrane zostały dwa Subfundusze – nale˝y wskazaç alokacj´ Êrodków pomi´dzy wybrane Subfundusze), Oszcz´dzajàcy
jednoczeÊnie składa zlecenie umorzenia jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na IKE Oszcz´dzajàcego w podlegajàcych zmianie Subfunduszach przed
dokonaniem zmiany oraz nabycia jednostek uczestnictwa w Subfunduszu/Subfunduszach wybranych w ramach nowego wskazania Subfunduszy, w których
nabywane b´dà jednostki uczestnictwa w ramach dotychczasowego portfela inwestycyjnego (tzn. i˝ w wyniku zmiany Subfunduszy, w których nabywane
b´dà jednostki uczestnictwa w ramach portfela inwestycyjnego, Êrodki dotychczas zgromadzone na IKE Oszcz´dzajàcego ulokowane zostajà odpowiednio w
Subfunduszu właÊciwym dla nowego wskazania lub w Subfunduszach właÊciwych dla nowego wskazania – je˝eli wybrane zostały dwa Subfundusze - w takich
proporcjach, jakie obowiàzujà dla nowego wskazania Subfunduszy).
Oszcz´dzajàcy niniejszym wybiera Subfundusz/Subfundusze (i odpowiednio alokacj´ Êrodków pomi´dzy Subfundusze w przypadku wyboru dwóch Subfunduszy)
wskazane w tabeli w ppkt. 1 powy˝ej.

II. Zamiana
Oszcz´dzajàcy ma prawo do zamiany jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa innego Subfunduszu wydzielonego w ramach
Skarbiec FIO, z którym Oszcz´dzajàcy zawarł Umow´ o prowadzenie IKE, przy czym jednostki uczestnictwa nabyte w wyniku zamiany równie˝ zostanà zapisane
na IKE prowadzonym dla Oszcz´dzajàcego.
Kwota/liczba jednostek uczestnictwa podlegajàcych zamianie:

słownie:

Zamiana wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrze Subfunduszu
Zamiana z Subfunduszu (prosz´ podaç nazw´ Subfunduszu):	 
Zamiana do Subfunduszu (prosz´ podaç nazw´ Subfunduszu):	 
E. ZASTAW

Dane zastawnika:
Imiona/Nazwa:
Nazwisko:
Data urodzenia:

-

-

NIP:

  

  Obywatelstwo/Kraj siedziby:
PESEL lub REGON:

Typ podmiotu:

Adres zamieszkania lub siedziby:
Adres do korespondencji: 
Rodzaj, seria i numer dokumentu to˝samoÊci:
(dowód osobisty lub paszport)*

W przypadku gdy zastawnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej nale˝y wskazaç dane osób upowa˝nionych
do reprezentowania zastawnika:
Imiona:
Nazwisko:
Data urodzenia:

-

-

Adres zamieszkania:

Ustanowienie zastawu
Wskazanie Subfunduszu i kwoty/liczby jednostek uczestnictwa tego Subfunduszu obj´tych zastawem:
Zniesienie zastawu
Zaspokojenie wierzytelnoÊci zabezpieczonej zastawem ze Êrodków zgromadzonych na IKE (równoznaczne ze Zwrotem).
Numer rachunku bankowego zastawnika, na który dokonana b´dzie wypłata kwoty nale˝nej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE
w zwiàzku z zaspokojeniem wierzytelnoÊci zabezpieczonej zastawem ze Êrodków zgromadzonych na IKE:
Numer rachunku bankowego, na który dokonany b´dzie Zwrot Oszcz´dzajàcemu Êrodków pozostałych na IKE po zaspokojeniu wierzytelnoÊci zabezpieczonej
zastawem ze Êrodków zgromadzonych na IKE:
Nazwa i adres właÊciwego Urz´du Skarbowego, na który zostanie przekazany podatek dochodowy:
Do niniejszego wniosku zostajà dołàczone nast´pujàce dokumenty*:
1) umowa zastawu (w przypadku ustanowienia zastawu),
2) odpis z rejestru zastawów (w przypadku zastawu rejestrowego),
3) zgodne oÊwiadczenie zastawcy (Oszcz´dzajàcego) i zastawnika o zniesieniu zastawu lub oÊwiadczenie zastawnika stwierdzajàce wygaÊni´cie wierzytelnoÊci
zabezpieczonej zastawem, przy czym gdy zastawnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej do oÊwiadczenia
powinny byç dołàczony aktualny tj. nie starszy ni˝ 3 miesiàce wypis z rejestru przedsi´biorców lub innego rejestru oraz dokumenty potwierdzajàce
prawo do reprezentacji osób składajàcych oÊwiadczenie woli w imieniu zastawnika w przypadku, gdy osoby te nie sà ujawnione w wypisach z rejestru
(w przypadku zniesienia zastawu),
4) postanowienie sàdu o wykreÊleniu zastawu z rejestru zastawów lub zaÊwiadczenie o braku zastawu (w przypadku zniesienia zastawu rejestrowego),
5)
(dokumenty potwierdzajàce uprawnienie zastawnika do zaspokojenia wierzytelnoÊci zabezpieczonej zastawem ze Êrodków zgromadzonych na IKE).
F. CZ¢ÂCIOWY ZWROT
Oszcz´dzajàcy wnosi o dokonanie cz´Êciowego zwrotu Êrodków zgromadzonych na IKE, poprzez:
transfer jednostek uczestnictwa na rejestr prowadzony na zasadach ogólnych, które sà przedmiotem cz´Êciowego zwrotu,
wypłat´ Êrodków pieni´˝nych pochodzàcych z odkupienia jednostek uczestnictwa b´dàcych przedmiotem cz´Êciowego zwrotu.
Przedmiotem cz´Êciowego zwrotu jest:
% Êrodków zgromadzonych na IKE
zł, pochodzàcych z odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych w ramach IKE,
przy czym kwoty b´dàce przedmiotem zwrotu mogà zostaç pomniejszone o opłaty na rzecz Skarbiec TFI S.A., przewidziane regulaminem dotyczàcym prowadzenia IKE,
Wycofanie cz´Êci Êrodków zgromadzonych na IKE mo˝e nastàpiç, je˝eli nie zachodzà przesłanki do wypłaty bàdê wypłaty transferowej, a jego przedmiotem
mogà byç wyłàcznie Êrodki pochodzàce z wpłat na IKE.
Sposób odbioru Êrodków pieni´˝nych z tytułu zwrotu:
przelewem na rachunek bankowy - nazwa i numer rachunku bankowego, na który majà byç przekazane Êrodki:

przekazem pocztowym na

adres zamieszkania lub

adres korespondencyjny (wskazany w pkt I formularza)

Cz´Êciowy zwrot nast´puje w ciàgu 30 dni, liczàc od dnia zło˝enia przez Oszcz´dzajàcego wniosku.

Prosz´ o umow´ dotyczàcà składania zleceƒ za poÊrednictwem Êrodków łàcznoÊci.
G. OSOBA ZAJMUJÑCA EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE
(Dodatkowe dane wynikajàce z ustawy o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r, nr 153, poz. 1505 ze zm.))
OÊwiadczam pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej, i˝ zgodnie ze stanem faktycznym i wed∏ug mojej najlepszej wiedzy:
   jestem       

   nie jestem Osobà Zajmujàcà Eksponowane Stanowisko Polityczne

OÊwiadczam, ˝e jestem Êwiadomy(a), i˝ w odniesieniu do Osób Zajmujàcych Eksponowane Stanowiska Polityczne Zarzàd Towarzystwa ma prawo nie wyraziç
zgody na realizacj´ zlecenia nabycia, tym samym odstàpiç od realizacji sk∏adanej dyspozycji lub zlecenia.
W przypadku odmowy realizacji zlecenia lub dyspozycji Towarzystwo niezw∏ocznie poinformuje o tym fakcie ww osob´, w sposób pisemny na adres
korespondencyjny lub adres sta∏y.
Przez Osob´ Zajmujàcà Eksponowane Stanowisko Polityczne nale˝y rozumieç nast´pujàce osoby fizyczne majàce miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
a) szefów paƒstw, szefów rzàdów, ministrów, wiceministrów lub zast´pców ministrów, cz∏onków parlamentu, s´dziów sàdów najwy˝szych, trybuna∏ów konstytucyjnych
oraz innych organów sàdowych, których orzeczenia nie podlegajà zaskar˝eniu, z wyjàtkiem trybów nadzwyczajnych, cz∏onków trybuna∏ów obrachunkowych, cz∏onków
zarzàdów banków centralnych, ambasadorów, chargés d’affairs oraz wy˝szych oficerów si∏ zbrojnych, cz∏onków organów zarzàdzajàcych lub nadzorczych przesi´biorstw
paƒstwowych – którzy sprawujà lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spe∏niania przes∏anek okreÊlonych w tych przepisach;
b) ma∏˝onków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostajàce z nimi we wspólnym po˝yciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, ma∏˝onków tych
rodziców i dzieci lub osoby pozostajàce z nimi we wspólnym po˝yciu;

c) które pozostajà lub pozostawa∏y z osobami, o których mowa w lit. a, w Êcis∏ej wspó∏pracy zawodowej lub gospodarczej lub sà wspó∏w∏aÊcicielami podmiotów prawa,
a tak˝e jedynymi uprawnionymi do majàtku podmiotów prawa, je˝eli zosta∏y one za∏o˝one na rzecz tych osób.
H. BENEFICJENT RZECZYWISTY
(Dodatkowe dane wynikajàce z ustawy o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r, nr 153, poz. 1505 ze zm.))
Beneficjen rzeczywisty

Beneficjen rzeczywisty

Imi´ (Imiona)

       

Nazwisko

       

Adres sta∏y

       

Obywatelstwo

       

Pesel/data urodzenia

       

Seria i nr dowodu osobistego

       

Seria, nr paszportu, kod paƒstwa

       
Beneficjen rzeczywisty

Beneficjen rzeczywisty

Imi´ (Imiona)

       

Nazwisko

       

Adres sta∏y

       

Obywatelstwo

       

Pesel/data urodzenia

       

Seria i nr dowodu osobistego

       

Seria, nr paszportu, kod paƒstwa

       

Czy dane zmieni∏y si´ od poprzedniego zlecenia?  TAK  

    NIE  

Beneficjent rzeczywisty:
– osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sà w∏aÊcicielami osoby prawnej lub sprawujà kontrol´ nad klientem albo majà wp∏yw na osob´ fizycznà, w imieniu której
przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest dzia∏alnoÊç,
– osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sà udzia∏owcami lub akcjonariuszami lub posiadajà prawo g∏osu na zgromadzeniu wspólników w wysokoÊci powy˝ej 25% w tej
osobie prawnej, w tym za pomocà akcji na okaziciela, z wyjàtkiem spó∏ek, których papiery wartoÊciowe sà w obrocie zorganizowanym, podlegajàcym lub stosujàcym
przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a tak˝e podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi finansowe na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego 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.
Niniejszym osoba podpisujàca si´ oÊwiadcza, i˝:
1. Aktualny prospekt informacyjny Skarbiec FIO zosta∏ jej udost´pniony, treÊç statutu Skarbiec FIO jest jej znana i wyra˝a zgod´ na jego brzmienie.
2. Jej dane osobowe wskazane powy˝ej sà aktualne na dzieƒ sk∏adania niniejszego formularza.
3. 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 wypełnienia 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 przysługuje prawo dost´pu do treÊci swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Poinformowa∏a osoby wskazane na tym formularzu o przekazywaniu 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 mo˝liwoÊci wniesienia ˝àdania zaprzestania
przetwarzania ich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z ustawà o ochronie danych
osobowych.
5. Została poinformowana o prawie do ˝àdania przez Fundusz dodatkowych danych przewidzianych Ustawà o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1505 ze zm.).
6. èród∏em pochodzenia Êrodków jest rachunek bankowy/inwestycyjny albo wp∏ata u dystrybutora. Je˝eli jest inne ni˝ wskazane wczeÊniej, nale˝y podaç
.
7. Charakter stosunków gospodarczych to uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych.
8. Cel inwestycyjny jest zgodny z celem inwestycyjnym Funduszu/Subfunduszu okreÊlonym w statucie Funduszu. Je˝eli jest inny ni˝ wskazany wczeÊniej, nale˝y podaç
.

data i godzina

podpis Oszcz´dzajàcego

podpis Pełnomocnika/Przedstawiciela ustawowego/
Osoby Uprawnionej/Spadkobiercy/Zastawnika*

Dystrybutor:
Nazwa:
PESEL pracownika Dystrybutora:

Piecz´ç i podpis Pracownika Dystrybutora

lista typów podmiotów:
01 osoba fizyczna
02 osoba fizyczna prowadzàca działalnoÊç gospodarczà
03 osoba fizyczna wykonujàca wolny zawód
04 spółka cywilna
05 spółka jawna
06 spółka partnerska
07 spółka komandytowa
08 spółka komandytowo-akcyjna
09 spółka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
10 spółka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià w organizacji
11 spółka akcyjna
12 spółka akcyjna w organizacji
13 spółdzielnia

* niepotrzebne skreÊliç

14 przedsi´biorstwo paƒstwowe
15 towarzystwo ubezpieczeƒ wzajemnych
16 główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeƒ
17 jednostka badawczo-rozwojowa
18 stowarzyszenie
19 fundacja
20 organizacja społeczna i zawodowa
21 przedsi´biorca okreÊlony w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalnoÊci gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczoÊci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwany dalej „przedsi´biorstwem zagranicznym”
22 oddział lub przedstawicielstwo przedsi´biorcy zagranicznego działajàcego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
00 inne

