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Umowa o korzystanie z usług
Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego
zwana dalej „Umową”

pomiędzy ProService Agent Transferowy Sp.
ul. Puławska

436

zwaną

dalej

„ProService

_________________________________
a

z

o.o. z siedzibą w Warszawie,

AT”

reprezentowaną

przez:

_________________________________ z siedzibą w ______________________,

ul. _________________________, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

ZÓ

prowadzonego przez Sąd _____________________________, pod numerem KRS
______________

reprezentowaną przez:

______________________________
______________________________
zwaną dalej „Klientem”
o treści następującej
§1

W

1. Przedmiotem Umowy jest uregulowanie zasad korzystania przez Klienta
z Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego.
2. Zasady korzystania przez Klienta z Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego,
zasady rozwiązywania Umowy, zasady odpowiedzialności stron Umowy oraz
inne kwestie dotyczące funkcjonowania Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego
określa Regulamin korzystania z usług serwisu Transakcyjno-Informacyjnego
(”Regulamin”) - stanowiący integralną część Umowy.
3. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej www.skarbiec.pl
4. Klient wyraża niniejszym zgodę na przyznanie mu wszelkich uprawnień
i związanie go wszelkimi obowiązkami wynikającymi z Regulaminu.

§2

1. Klient zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 Regulamin oświadcza, iż
Funduszami objętymi Umową są wszystkie fundusze, w których Klient jest
uczestnikiem lub stanie się uczestnikiem w okresie obowiązywania Umowy, z
zastrzeżeniem, że są to Fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI S.A., z
którymi ProService AT podpisał umowę o dystrybucje jednostek uczestnictwa
tych Funduszy za pośrednictwem Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego.
2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami statutu funduszu oraz
tabelami opłat.

ZÓ

R

3. Klient stosownie do postanowień Regulaminu zleca Funduszowi wskazanemu
w ust. 1 realizację Zleceń i Dyspozycji wynikających z czynności Klienta,
dokonywanych w trybie realizacji postanowień Regulaminu, na warunkach
przewidzianych postanowieniami Umowy, Regulaminu oraz odpowiedniego
statutu Funduszu i innych umów zawartych pomiędzy Klientem i Funduszami,
4. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, aby należne mu środki z
tytułu realizacji Zlecenia Odkupienia przelewane były na prowadzony na jego
rzecz rachunek/ rachunki wskazane w załączniku do Umowy.
5. Niniejszym Klient upoważnia Towarzystwo do uzyskania od banku
prowadzącego rachunek/ rachunki wskazane w Umowie wszystkich informacji
dotyczących posiadacza tych rachunków i wyraża zgodę na to, aby wypłata
środków należnych mu z tytułu realizacji Zlecenia Odkupienia, na rachunek
wskazany w Umowie, uzależniona była od dostarczenia przez Klienta
Towarzystwu oświadczenia banku prowadzącego rachunek, na który ma być
dokonana wypłata, iż posiadaczem tego rachunku jest osoba, która zawarła
Umowę, o ile Towarzystwo uzna to za niezbędne.
§3

W

1. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im
w postanowieniach Regulaminu oraz odpowiedniego statutu Funduszu
i innych umów zawartych pomiędzy Klientem i Funduszem.
2. Umowa wchodzi w życie nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu
otrzymania przez ProService AT prawidłowej i podpisanej przez Klienta
Umowy.
3. Przez prawidłową Umowę rozumie się umowę, która zawiera wszelkie
wymagane dla danego Klienta dane i dokumenty określone
w Regulaminie, Załączniku do Regulaminu oraz Załączniku do Umowy „Dane
Klienta”, a także inne, jeśli ich dostarczenia zażąda ProService AT.
4. Datą aktywacji usługi Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego jest dzień
wejścia w życie Umowy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.
6. Załącznik do Umowy „Dane Klienta” stanowi jej integralną część.
7. Niniejszym Klient upoważnia ProService AT do udostępnienia danych
zawartych w Umowie Skarbiec TFI S.A., o ile udostępnienie danych będzie
niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków przez Skarbiec TFI
S.A. nałożonych przepisami prawa, statutami Funduszy i Regulaminem.

Klient

ProService AT

Załącznik do Umowy

R

DANE KLIENTA
Klient instytucjonalny (osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej)

ZÓ

Nazwa firmy *
Forma organizacji *
Imię i Nazwisko osoby kontaktowej *
Adres E-mail *
REGON
NIP
Numer rejestru sądowego
Kraj siedziby *
Status dewizowy *
Adres stały
Ulica *
Dom *
Lokal
kod pocztowy *
miejscowość *
Kraj *
Telefon
fax

Adres korespondencyjny
Ulica *
Dom *
Lokal
kod pocztowy *
Miejscowość *
Kraj *
telefon
fax

W

Rachunki Bankowe
Numer rachunku*
Waluta, w której prowadzony jest
rachunek*
Beneficjent*
Tytuł przelewu

*) pola niezbędne do wypełnienia

Imię *
Drugie imię
Nazwisko *
Adres: E-mail *
Data urodzenia *
Płeć *
PESEL
NIP
Typ dokumentu tożsamości *
Numer dokumentu tożsamości *
Obywatelstwo *
Status dewizowy *
Kraj certyfikatu rezydencji
Data wystawienia certyfikatu rezydencji

ZÓ

Adres stały
Ulica *
Dom *
Lokal
kod pocztowy *
miejscowość *
Kraj *
Telefon
fax

R

Dane reprezentantów dla klienta instytucjonalnego

W

Adres korespondencyjny
Ulica *
Dom *
Lokal
kod pocztowy *
Miejscowość *
Kraj *
telefon
fax

*) pola niezbędne do wypełnienia

