Za∏àcznik do Zlecenia nr
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
tel.: 22 588 18 43
fax: 22 588 19 44

Imi´/Imiona

PESEL

Nazwisko/Firma*

REGON

Dodatkowe dane wynikajàce z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.u. z 2003 r., nr 153, poz.1505 ze zm.)

1. BENEFICJENT RZECZYWISTY
Beneficjent rzeczywisty

Beneficjent rzeczywisty

Imi´/Imiona
Nazwisko
Adres sta∏y
Obywatelstwo

PESEL/data urodzenia
Seria i nr dowodu to˝samoÊci
seria, nr i kod paƒstwa paszportu

Beneficjent rzeczywisty

Beneficjent rzeczywisty

Imi´/Imiona
Nazwisko
Adres sta∏y
Obywatelstwo

PESEL/data urodzenia
Seria i nr dowodu to˝samoÊci
seria, nr i kod paƒstwa paszportu

Czy dane zmieni∏y si´ od poprzedniego zlecenia?

TAK

NIE

Beneficjent rzeczywisty:
− osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sà właÊcicielami osoby prawnej lub sprawujà kontrol´ nad klientem albo majà wpływ na osob´ fizycznà, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalnoÊç,
− osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sà udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadajà prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokoÊci powy˝ej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocà pakietów akcji na okaziciela, z wyjàtkiem spółek,
których papiery wartoÊciowe sà w obrocie zorganizowanym, podlegajàcych lub stosujàcych przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a tak˝e podmiotów Êwiadczàcych usługi finansowe na terytorium paƒstwa członkowskiego
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.

2. OSOBA ZAJMUJÑCA EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE
OÊwiadczam pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej, i˝ zgodnie ze stanem faktycznym i według mojej najlepszej wiedzy:
jestem

nie jestem

Osobà Zajmujàcà Eksponowane Stanowisko Polityczne.

OÊwiadczam, ˝e jestem Êwiadom(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 składanej dyspozycji lub zlecenia. W przypadku odmowy realizacji zlecenia lub dyspozycji Towarzystwo niezwłocznie poinformuje o tym fakcie ww osob´, w sposób pisemny
na adres korespondencyjny lub adres stały.
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, członków parlamentu, s´dziów sàdów najwy˝szych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sàdowych, których orzeczenia nie podlegajà zaskar˝eniu,
z wyjàtkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarzàdów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wy˝szych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarzàdzajàcych lub nadzorczych
przedsi´biorstw paƒstwowych - którzy sprawujà lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek 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 pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w Êcisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub sà współwłaÊcicielami podmiotów prawa, a tak˝e jedynymi uprawnionymi do majàtku podmiotów prawa, je˝eli zostały one
zało˝one na rzecz tych osób.
Niniejszym osoba podpisujàca si´ oÊwiadcza i˝:
1. 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 danychosobowych zgodnie z ustawà o ochronie danych osobowych.

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

TRN

* niepotrzebne skreÊliç

Pieczàtka adresowa Dystrybutora
Orygina∏ dla ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

