INVESTEERIMISFONDI OSAKUTE VAHETAMISE TAOTLUS

Tehingu nr

Kuupäev

Kellaaeg

KLIENT
Nimi
Väärtpaberikonto nr

Isikukood / Registrikood
Arvelduskonto nr

Telefon

INVESTEERIMISFOND, MILLE OSAKUID KLIENT SOOVIB VAHETADA
Investeerimisfondi täisnimi, osakute liik

ISIN kood

Osakute arv (tk)

INVESTEERIMISFOND, MILLE OSAKUID SOOVITAKSE OMANDADA
Investeerimisfondi täisnimi, osakute liik

ISIN kood

TÄIDAB PANK
Teenustasu

Osakute vahetamise väärtuspäev

Käesolevale taotlusele kohaldatakse AS-i SEB Pank väärtpaberikonto ja -tehingute tingimustes sätestatut. Taotluse alusel võib pank
debiteerida ja/või krediteerida korralduse andja arveldus- ja/või väärtpaberikontot.
Taotluse esitamisega kinnitan, et olen eelnevalt vajalikul määral tutvunud omandatava fondi tingimuste, osakute avaliku pakkumise prospekti,
põhiteabe või lihtsustatud prospekti ja fondi finantsaruannetega ning SEB veebilehel www.seb.ee/fondid fondi kohta avaldatud muude
andmete ja dokumentidega. Ühtlasi kinnitan, et olen teadlik vähemasti eelnimetatud dokumentides ja veebilehel esitatud selgitustest
omandatava fondi investeerimispoliitika ja tegevuspõhimõtete ning fondi tehtud investeeringuga kaasnevate riskide kohta. Taotluse
esitamisega kohustun täitma omandatava fondi tingimusi. Samuti kinnitan, et olen tutvunud SEB veebilehel www.seb.ee/investorkaitse
üldiselt väärtpaberite ja investeerimise kohta avaldatud teabega.
Eeldame, et vahetate III samba pensionifondi osakud oma algatusel või investeerimisnõustamisel antud soovituse alusel. Oma algatusel
osakute omandamisel me ei hinda III samba pensionifondi osakute sobivust ning Teie huvid võivad olla vähem kaitstud. Kui Te omandate III
samba pensionifondi osakud meie algatusel või soovite omandatava III samba pensionifondi osakute sobivuse hindamist muul põhjusel,
palun pöörduge tasuta investeerimisnõustamiseks kliendihalduri poole või läbige investeerimisnõustamine internetipangas Finantsnõustaja
abil.
Kinnitan esitatud andmete, sealhulgas pöördel loetletud kinnituste
õigsust.

_________________________________________
Kliendi / kliendi esindaja nimi, allkiri (pitser)

213 254

______________________________________________________
Panga esindaja nimi, allkiri

Taotluse esitamisega annab klient alljärgnevad kinnitused.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Olen hoolikalt tutvunud ja nõustun AS-i SEB Pank väärtpaberikonto ja -tehingute tingimustega.
Mul on kõik väärtpaberitehingu tegemiseks vajalikud õigused ja nõusolekud (sealhulgas esindusõigus,
nõusolek ühis- või kaasomandisse kuuluva vara käsutamiseks, alaealise või eestkostetava nimel
korralduse andmise õigus vms) ning minu või minu esindatava elu- või asukohariigi seadustest ei tulene
mulle ega minu esindatavale mingeid piiranguid sellise väärtpaberitehingu tegemiseks.
Teen väärtpaberitehingu iseseisvalt, lähtuvalt isiklikest, sõltumatutest kaalutlustest.
Olen teadlik väärtpaberitehingu tegemisega seotud riskidest.
Olen teadlik Eesti Vabariigis kehtivatest hoiuste tagamise ja investorkaitse skeemidest.
Olen hinnanud oma investeerimisalaseid teadmisi ja kogemust ning oma finantsvõimalusi ja selle põhjal
leidnud, et olen võimeline kandma väärtpaberitehinguga seotud riske ning väärtpaberitehingust tulenevat
võimalikku kahju.
Finantsvara, mille arvelt ma väärtpaberitehingu teen, ei ole omandatud kuritegelikul teel.
Ma ei esita korraldust turukuritarvituse eesmärgil.
Nõustun panga kehtestatud kliendi korralduste parima täitmise korraga.

