Załącznik nr 5 do Warunków Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Serii A KBC POLAND JUMPER 1
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Chmielna 85/87; 00-805 Warszawa
Infolinia: 0 801 100 834
ZAPIS NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE serii A
„KBC POLAND JUMPER 1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY”
Niniejszy dokument stanowi zapis na Certyfikaty Inwestycyjne „KBC Poland Jumper 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”
(w organizacji), emitowane na podstawie art. 117 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o Funduszach Inwestycyjnych oraz
Statutu Funduszu, będące papierami wartościowymi na okaziciela reprezentującymi jednakowe prawa majątkowe, przeznaczonymi
do objęcia w drodze oferty publicznej niepublicznych Certyfikatów Inwestycyjnych na warunkach określonych w Warunkach Emisji i
niniejszym formularzu.
Zapis nr

Data:

UCZESTNIK
Imię i nazwisko lub firma osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej
nie posiadającej osobowości
prawnej (w przypadku towarzystwa
funduszy inwestycyjnych informacja na
rzecz którego z zarządzanych
funduszy zapis jest składany):

Adres zamieszkania /
siedziba:

Adres do korespondencji:
Seria i numer dokumentu
tożsamości (osoby fizyczne):
Numer PESEL (osoby fizyczne) lub
REGON albo inny numer
identyfikacyjny (osoby prawne):

Telefon kontaktowy:

Status dewizowy:

SZCZEGÓŁY OPERACJI
Liczba Certyfikatów objętych
zapisem:
Kwota wpłaty na Certyfikaty
Inwestycyjne w tym wartość opłaty
manipulacyjnej:
Forma wpłaty na Certyfikaty
Inwestycyjne:
Forma zwrotu wpłaty w przypadku
nadpłaty, nieprzydzielenia lub
bezskutecznego przydzielenia
Certyfiaktów:
Właściciel rachunku:
numer rachunku:
Forma wypłaty środków po
utworzeniu Funduszu:
Właściciel rachunku:
numer rachunku:
Uwaga: W przypadku podania niepełnego lub niewłaściwego numeru rachunku Emitent lub osoby działające za Emitenta nie
ponoszą odpowiedzialności za nieterminowy zwrot wpłaty lub kwoty umorzenia.

Załącznik nr 5 do Warunków Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Serii A KBC POLAND JUMPER 1
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
________________________________________
(data i podpis osoby składającej zapis na certyfikaty inwestycyjne)

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Chmielna 85/87; 00-805 Warszawa
Infolinia: 0 801 100 834

Oświadczenie osoby zapisującej się na Certyfikaty Inwestycyjne:

Ja niżej podpisany (a), oświadczam, że zapoznałem (am) się i akceptuję treść Warunków Emisji KBC POLAND JUMPER 1
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY i określonymi w nim warunkami obejmowania i przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych
oraz konsekwencje związane z wcześniejszym wykupem Certyfikatów Inwestycyjnych w przypadku utworzenia Funduszu, a
szczególności z faktem, że:
- w przypadku złożenia dyspozycji wykupu przed Dniem Zapadalności nie jest możliwe określenie w dniu składania zlecenia ceny
Certyfikatu po jakiej zostanie rozliczone umorzenie, gdyż cena ta wynika z wyceny Certyfikatów ustalanej na dany Dzień Wykupu,
- żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu zgłoszone przed Dniem Zapadalności wiąże się z ryzykiem utraty co
najmniej części zainwestowanego kapitału i koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty manipulacyjnej.
Ponadto oświadczam, że zapoznałem (am) się z treścią i akceptuję warunki określone w Statucie KBC Poland Jumper 1 Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego.
Zgadzam się na przydzielenie mniejszej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale
zgodnie z art. 25 i art. 26 Statutu i zasadami przydziału opisanymi w Warunkach Emisji KBC POLAND JUMPER 1 FUNDUSZ
INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Ponadto oświadczam, że zostałem (am) poinformowany (a) i przyjąłem (am) do wiadomości, że
zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 11 Statutu oraz art. 26 ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, niniejszy zapis jest
nieodwołalny i bezwarunkowy oraz oświadczam, że nie został on złożony z zastrzeżeniem terminu. Oświadczam, iż zostałem (am)
poinformowany (a) o ryzyku związanym z inwestycją w Fundusz, w tym o poziomie ryzyka Funduszu na tle innych produktów
oferowanych przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do: przeprowadzenia subskrypcji
Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w tym dokonania rozliczeń pomiędzy Funduszem oraz podmiotem, w którym zapisy mogą
być przyjmowane a także prowadzenia rejestru osób, które złożyły zapisy i dokonały wpłat na Certyfikaty, realizacji praw związanych
z posiadaniem Certyfikatów oraz wykonywania przez Fundusz obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i
Statutu.
Administratorami danych osobowych są Towarzystwo oraz Fundusz z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, a także
Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8, Administratorzy danych informują Panią/Pana o prawie dostępu do
treści oraz poprawiania swoich danych osobowych.

…………………………………………………………………
Data i Podpis osoby składającej zapis na
na Certyfikaty Inwestycyjne

……………………………………………………………….
Data i Podpis osoby przyjmującej zapis na
Certyfikaty Inwestycyjne

