Infolinia 801 080 770 lub 22 588 18 79 (koszt połączenia lokalnego)
Czynna w dni powszednie w godzinach 9:00 - 17:00
www.noblefunds.pl

FORMULARZ DYSPOZYCJI DLA OSÓB FIZYCZNYCH numer dyspozycji ___________________
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Data przyjęcia

H

M

Zmiana numeru
rachunku bankowego

Rejestr
Małżeński

M

Godzina przyjęcia

Zmiana
danych

Rejestr
Indywidualn

Numer subrejestru

Nadanie
Pełnomocnictwa

Odwołanie
Pełnomocnictwa

Nadanie zapisu
na wypadek śmierci

Odwołanie zapisu
na wypadek śmierci

Ustanowienie
Blokady

Odwołanie
Blokady

Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Noble Fund
Pieniężny

Noble Fund
Obligacji

Noble Fund
Timingowy

Noble Fund
Stabilnego Wzrostu Plus

Noble Fund
Mieszany

Noble Fund
Global Return

Noble Fund
Akcji

Noble Fund
Akcji Małych i Średnich Spółek

Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Noble Fund
Africa and Frontier

Dane Uczestnika

Czy dane uległy zmianie od poprzedniego zlecenia?

Dane

TAK

NIE

Adres stały

Imię

Nazwisko

Ulica, numer domu, numer mieszkania

Kraj

PESEL

Kraj urodzenia
rezydent

Typ dokumentu tożsamości

Obywatelstwo/a

Seria i numer dokumentu

Data wydania dokumentu

D

D

/

M

M

/

R

Kod pocztowy
nierezydent

R

R

Miasto

Adres korespondencyjny

Taki sam jak adres stały

R
Ulica, numer domu, numer mieszkania

Kraj

(Prefiks) Numer telefonu

Dane

Adres e-mail

Współmałżonka

Kod pocztowy

Pełnomocnika

Przedstawiciela ustawowego

Dane

Miasto

Uposażonego

Adres stały

Imię

Nazwisko

Ulica, numer domu, numer mieszkania

Kraj

PESEL

Kraj urodzenia
rezydent

Typ dokumentu tożsamości

Obywatelstwo/a

Seria i numer dokumentu

Data wydania dokumentu

D

D

/

M

M

/

R

Kod pocztowy
nierezydent

R

R

Miasto

Adres korespondencyjny

Taki sam jak adres stały

R
Ulica, numer domu, numer mieszkania

Kraj

(Prefiks) Numer telefonu

Adres e-mail

Kod pocztowy

Miasto

Zmiana danych
Proszę o zmianę danych Uczestnika / Pełnomocnika /
Przedstawiciela Ustawowego / Uposażonego
Nazwy pól, które uległy zmianie

Zmiana numeru rachunku bankowego

Nowy numer rachunku do odkupień

Beneficjent
Zmiana numeru rachunku dotyczy:

Noble Funds Online

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego

Obsługa stacjonarna

Nadanie / odwołanie pełnomocnictwa
Proszę o nadanie pełnomocnictwa

A

Pełnomocnictwo na poziomie Uczestnika

Pełnomocnictwo na poziomie Funduszu

Pełnomocnictwo na poziomie subrejestru

B

Pełnomocnictwo bez ograniczeń (pełne)

Pełnomocnictwo do nabywania jednostek

Pełnomocnictwo do odkupywania jednostek

Proszę o odwołanie pełnomocnictwa
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Nadanie / odwołanie zapisu na wypadek śmierci (uposażenie)
Dyspozycja ustanowienia / zmiany osoby / osób uposażonych powoduje automatyczne usunięcie danych osoby / osób uposażonych zarejestrowanych uprzednio i wpisanie na to miejsce nowych danych.

Proszę o dodanie zapisu na wypadek śmierci (osoba uposażona może być jednocześnie poełnomocnikiem)

%

Udział procentowy

Proszę o odwołanie zapisu na wypadek śmierci

Ustanowienie / odwołanie blokady
Proszę o zablokowanie subrejestru do odwołania
Numer subrejestru
Proszę o zablokowanie subrejestru
Numer subrejestru
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M
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/
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R
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D

Od dnia
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/

M
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/

R
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Do dnia

Proszę o odblokowanie subrejestru
Numer subrejestru

Komentarz

Oświadczam, że chcę otrzymywać potwierdzenia transakcji drogą elektroniczną

Jestem świadomy, że jednocześnie oznacza to rezygnację
z potwierdzeń przesyłanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Adres e-mail do potwierdzeń transakcji (można podać więcej niż jeden adres)

Zgody Uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych oraz związanych z oferowaniem produktów lub usług przez administratora danych osobowych Noble
Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33. Podanie danych jest dobrowolne.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo
telekomunikacyjne, informacji handlowych. Podanie danych jest dobrowolne.

TAK

NIE

Oświadczenie o statusie FATCA
Uczestnik

Oświadczam, że nie jestem podatnikiem USA*

Oświadczam, że jestem podatnikiem USA*

Współmałżonek

Oświadczam, że nie jestem podatnikiem USA*

Oświadczam, że jestem podatnikiem USA*

Numer TIN (Tax Identification Number)

Numer TIN (Tax Identification Number)
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden
z wymieniowych 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 przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (w rozumieniu właściwych przepisów USA).

Oświadczenia Uczestnika
Oświadczam, że
1. Otrzymałem/am i zapoznałem/am się z treścią dokumentu/ów, zawierającego/ych Kluczowe Informacje dla
Inwestorów Subfunduszu/y i Informacje dla Klienta Alternatywnego Funduszu, którego/ych dotyczy niniejsze
zlecenie oraz oświadczam, że znana jest mi treść odpowiedniego aktualnego Prospektu Informacyjnego
Funduszu i Statutu Funduszu oraz, że akceptuję treść w/w dokumentów. Oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a, iż dokumenty te mogą w każdej chwili ulec zmianie, a ich aktualna treść dostępna jest na
stronie internetowej www.noblefunds.pl.
2. Otrzymałem i zapoznałem się z Regulaminem rozpatrywania reklamacji kierowanych do Noble Funds
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., akceptuję jego postanowienia oraz że zostałem poinformowany, iż
jego aktualna treść dostępna jest na stronie internetowej www.noblefunds.pl.
3. Tabela Opłat jest mi znana.
4. Zostałem/am, poinformowany/a o polityce inwestycyjnej oraz ryzykach związanych z inwestowaniem
w jednostki uczestnictwa Funduszu, w tym o możliwości utraty części lub całości zainwestowanych środków
i je akceptuję.
5. Posiadam regularny dostęp do Internetu i wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji o aktualnej treści
dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestorów, dotyczących Subfunduszy Noble Funds FIO
i Noble Funds SFIO za pośrednictwem strony internetowej Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
S.A. www.noblefunds.pl, w zakładce KIID.
6. Zostałem/am zgodnie z art. 24 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), poinformowany/a m.in. o tym, że:
a) administratorem danych osobowych jest/są fundusz/e Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, którego/ych organem jest Noble Funds
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208;

Podpis osoby składającej zlecenie

Imię i nazwisko pracownika przyjmującego zlecenie

Podpis i pieczątka przyjmującego zlecenie

b) dane osobowe zbierane są w celu realizacji obowiązków wynikających z mojego uczestnictwa
w Funduszu/Funduszach
(wykonanie
umowy, w tym
obsługa
posprzedażowa
w związku
z uczestnictwem w Funduszu/ach), wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
administratora danych osobowych oraz obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu;
c) przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych
w Ustawie o ochronie danych osobowych;
d) przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu/umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich
danych, w przypadkach wskazanych w art. 32 ust. 1 pkt 7-8 ustawy o ochronie danych osobowych;
e) w przypadku przetwarzania moich danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu
administratorowi danych - na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje
mi prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych ze
względu na moją szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy mam prawo
wniesienia sprzeciwu.
7. Powyższe dane są poprawne, oraz że zostałem/am poinformowany/a, iż niniejsza dyspozycja po złożeniu staje
się co do zasady nieodwołalna.
8. Zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji powyższych danych w przypadku ich zmiany.
9. W przypadku Wspólnego Rejestru Małżeńskiego (WRM) małżonkowie oświadczają, że pozostają w ustawowej
wspólności majątkowej i akceptują zasady prowadzenia WRM określone w Prospekcie Informacyjnym i Statucie
Funduszu.

Podpis osoby składającej zlecenie

PESEL pracownika przyjmującego zlecenie

Pieczątka adresowa Dystrybutora / POKu

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP 108 000 19 23, REGON 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w całości).
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