UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

zawarta w dniu

D D

M M

R R R R

w
nazwa miejscowości

zwana dalej „Umową”, zawarta pomiędzy:
ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000013069, o kapitale zakładowym w kwocie 5 635 279,00 złotych,
opłaconym w pełni, NIP 5252532383, REGON 146145120, zwana dalej „ProService AT”
a

imię, nazwisko / nazwa klienta instytucjonalnego

PESEL / REGON*

obywatelstwo
D

NIP*

D

M M

R

R

R

R

data urodzenia

reprezentacja
jednoosobowa*

reprezentacja
dwuosobowa*

inna*

REZYDENT
DOWÓD OSOBISTY

NIEREZYDENT
PASZPORT

seria i numer dokumentu tożsamości / KRS (lub inny rejestr)*
D D

M M

R R R R

data wydania dokumentu tożsamości / KRS

kraj wystawienia dokumentu

numer telefonu kontaktowego

Adres e-mail

adres stały / adres siedziby* – ulica

nr domu

nr

mieszkania

kod pocztowy

miasto / poczta

kraj

adres do wysyłki numerów identyfikacyjnych - ulica

nr domu

nr

mieszkania

kod pocztowy

miasto / poczta

kraj

numer rachunku bankowego Klienta
waluta rachunku

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Puławska 436
02-801 Warszawa

telefon: (+48 22) 58 81 900
faks: (+48 22) 58 81 950
www.psat.pl

KRS 0000422394
NIP: 5252532383
REGON: 146145120

Kapitał zakładowy
5 635 279,00 złotych,
opłacony w całości

zwanym dalej Klientem.
RODZAJ DYSPOZYCJI:
NADANIE NIU i PIN
ZMIANA NUMERU PIN
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
WSPÓŁMAŁŻONEK / REPREZENTANT KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO*/ PRZEDSTAWICIEL
USTAWOWY UMOCOWANY DO KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR
imię / imiona

nazwisko
REZYDENT

NIEREZYDENT

PESEL
D D
NIP

M M

obywatelstwo

R R R

R

data urodzenia
DOWÓD OSOBISTY

PASZPORT

seria i numer dokumentu tożsamości
D D

M M

R R R R

data wydania dokumentu tożsamości

kraj wystawienia dokumentu

adres stały – ulica
mieszkania
kod pocztowy

telefon kontaktowy

nr domu

miasto / poczta

nr

kraj

REPREZENTANT KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO */ PRZEDSTAWICIEL
UMOCOWANY DO KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR
imię / imiona

USTAWOWY

nazwisko
REZYDENT

NIEREZYDENT

PESEL
D D
NIP

obywatelstwo

M M

R R R

R

data urodzenia
DOWÓD OSOBISTY

PASZPORT

seria i numer dokumentu tożsamości
D D

M M

R R R R

data wydania dokumentu tożsamości

kraj wystawienia dokumentu

adres stały – ulica
kod pocztowy

telefon kontaktowy

nr domu
miasto / poczta

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Puławska 436
02-801 Warszawa

telefon: (+48 22) 58 81 900
faks: (+48 22) 58 81 950
www.psat.pl

nr mieszkania

kraj

KRS 0000422394
NIP: 5252532383
REGON: 146145120

Kapitał zakładowy
5 635 279,00 złotych,
opłacony w całości

.............................................................
Za Uczestnika (data i podpis)*

.....................................................................
Za ProService AT (data, podpis i pieczęć)*

Strony niniejszym postanawiają co następuje:
§1
Niniejsza Umowa oraz „Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR” (Regulamin),
stanowiący integralną część Umowy, określają zasady korzystania przez Klienta z usług serwisu
telefonicznego i IVR (Usługa).
§2
Niniejsza Umowa obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez BPS Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjny S.A.(Fundusze), w których Klient jest uczestnikiem lub stanie się uczestnikiem
w okresie obowiązywania Umowy, o ile Fundusze te zostaną udostępnione w serwisie telefonicznym i
IVR.
§3
1. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej Umowy, w tym Regulaminu.
2. Klient zawierając niniejszą Umowę ustanawia dla ProService AT pełnomocnictwo wraz z prawem
substytucji do składania w jego imieniu pisemnych zleceń lub dyspozycji na podstawie zleceń i
dyspozycji złożonych za pomocą serwisu telefonicznego i IVR. ProService AT zastrzega sobie
prawo udzielania pełnomocnictw dalszym podmiotom prowadzącym dystrybucję jednostek
uczestnictwa Funduszy lub ich pracownikom. Pełnomocnictwo to obejmuje prawo sporządzania,
podpisywania i składania do realizacji zleceń i dyspozycji dotyczących rejestrów Klienta
prowadzonych we wszystkich Funduszach. Pełnomocnictwo to obejmuje także wszelkie rejestry,
które Klient otworzy w Funduszach po zawarciu niniejszej Umowy.
3. Klient zobowiązuje się korzystać z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem.
4. ProService AT nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi przez Klienta, z
zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie mu informacji na temat ProService Agent
Transferowy Sp. z o.o. jako podmiotu świadczącego usługi dystrybucyjne za pośrednictwem
strony internetowej www.psat.com.pl/dystrybutor.
§4
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie na zasadach określonych w Regulaminie.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, za wyjątkiem zmian Regulaminu, wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Zmiana numeru PIN może być dokonana tylko poprzez zawarcie u dowolnego Dystrybutora lub w
Towarzystwie nowej Umowy. Zmiana numeru PIN nie powoduje zmiany pozostałych numerów
identyfikacyjnych.
3. Zmiana numeru rachunku bankowego Klienta, na który wpływać mają środki z odkupienia
jednostek uczestnictwa, może być dokonana tylko poprzez zawarcie u dowolnego Dystrybutora
lub w Towarzystwie nowej Umowy. Zmiana rachunku bankowego nie powoduje zmiany numerów
identyfikacyjnych.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej nie powoduje odpowiedniej zmiany w rejestrze
uczestników Funduszy, tj. zmiana dotyczyć będzie wyłącznie zleceń składanych za
pośrednictwem serwisu telefonicznego i IVR.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują odpowiednie
postanowienia Regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa.
2. W sprawach dotyczących uczestnictwa w Funduszu mają zastosowanie postanowienia statutu lub
prospektu informacyjnego Funduszu oraz odpowiednich przepisów polskiego prawa.
§7
1. Załącznikami do Umowy są:
1) oświadczenie Klienta o uzyskaniu informacji o prawie do odstąpienia od Umowy,
2) wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Puławska 436
02-801 Warszawa

telefon: (+48 22) 58 81 900
faks: (+48 22) 58 81 950
www.psat.pl

KRS 0000422394
NIP: 5252532383
REGON: 146145120

Kapitał zakładowy
5 635 279,00 złotych,
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3) Regulamin.
Załączniki stanowią integralną część Umowy.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla ProService AT
oraz drugi dla Klienta.
§8
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez ProService AT, przy czym udostępnienie
Usługi dokonywane jest na podstawie prawidłowej i podpisanej przez Klienta Umowy poprzez
przesłanie do Klienta numerów identyfikacyjnych NIU i PIN. Do korzystania z Usługi Klient jest
uprawniony od momentu otrzymania numerów identyfikacyjnych NIU i PIN.
2. Przez prawidłową Umowę rozumie się Umowę, która zawiera wszelkie wymagane dla danego
Klienta dane i dokumenty określone w Regulaminie oraz Załącznikach do Umowy, a także inne,
jeśli ich dostarczenia zażąda ProService AT lub Fundusz.

.............................................................
Za Uczestnika (data i podpis)*

.....................................................................
Za ProService AT (data, podpis i pieczęć)*

* - pole obowiązkowe
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