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Umowa o świadczenie Usługi Noble Funds Online 

zwana dalej Umową, zawarta w dniu ...................... pomiędzy: 

 
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego 

Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000256540, NIP 108 000 19 23, REGON: 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 polskich złotych 

(opłacony w całości), zwana dalej Towarzystwem, reprezentowana przez: 

 
 

Pana / Panią  , 
Imię i nazwisko 

działającego / ą w imieniu Towarzystwa, 

 

 
a 

 

 , 
Nazwa z siedzibą, miejscowość, ulica, numer 

 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd  , 

 
pod numerem KRS    

 

reprezentowaną przez  , 
Imię i nazwisko Reprezentanta, dane kontaktowe 

 

 
zwanym / zwaną dalej Użytkownikiem. 

 

 
§ 1. 

Przedmiot Umowy 

 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Towarzystwo zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi 

Noble Funds Online (zwanej dalej „Usługą”), polegającej na możliwości dostępu do Serwisu 

transakcyjnego, będącego oprogramowaniem stanowiącym informatyczną platformę internetową dostępną 

po zalogowaniu na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl lub poprzez Aplikację mobilną, 

za pośrednictwem którego możliwe jest: 

a) składanie Zleceń Nabycia, Zamiany lub Odkupienia (zwanych dalej łącznie „Zleceniem” a osobno 

odpowiednio „Nabyciem”, „Zamianą” i „Odkupieniem”) Jednostek uczestnictwa Funduszy, 

udostępnianych w ramach Usługi, w których Użytkownik jest Uczestnikiem lub stanie się Uczestnikiem 

w okresie obowiązywania Umowy. 

b) składanie Dyspozycji dotyczących uczestnictwa Użytkownika w Funduszach, rozumianych jako 

oświadczenie woli składane przez Użytkownika w związku z uczestnictwem w Funduszu i związane z 

zawartą Umową, które nie stanowi Zlecenia (zwane dalej „Dyspozycją”). Za pośrednictwem Aplikacji 

mobilnej nie jest możliwe składanie Dyspozycji. 

c) uzyskiwanie informacji o bieżącej wartości Jednostek uczestnictwa Funduszy będących własnością 

Użytkownika. 
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2. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia Usługi Noble Funds Online, 

zwanym dalej „Regulaminem”. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie 

postanowienia Regulaminu. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Umowie a pisane wielką literą 

mają znaczenie nadane im w Regulaminie. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej Umowy oraz jej 

integralną część i jest udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem Umowy na stronie internetowej 

Towarzystwa www.noblefunds.pl oraz przekazywany Użytkownikowi przy zawieraniu Umowy. Towarzystwo 

uprawnione jest do zmiany Regulaminu na zasadach i w trybie w nim określonym. Zmiana Regulaminu nie 

stanowi zmiany Umowy. 

3. Z chwilą zawarcia Umowy, Towarzystwo udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z 

oprogramowania umożliwiającego Użytkownikowi dostęp do Serwisu transakcyjnego i jego eksploatacji bez 

ograniczeń terytorialnych w zakresie korzystania z Oprogramowania w ramach wszystkich jego 

funkcjonalności zgodnie z Regulaminem i Umową, tylko i wyłącznie do użytku własnego Użytkownika oraz 

tylko i wyłączenie w celu wykonywania Umowy, bez możliwości sporządzania jego kopii zapasowej. 

4. Po zawarciu Umowy na adres e-mail wskazany przez Użytkownika wysłany zostanie w terminie do 7 dni Link 

aktywacyjny umożliwiający Użytkownikowi dokonanie aktywacji Usługi. Jednocześnie na wskazany przez 

Użytkownika adres korespondencyjny wysłany zostanie Identyfikator. W przypadku dokonania wyboru w 

zakresie autoryzacji Zleceń i Dyspozycji w postaci papierowej listy kodów jednorazowych zostanie także 

przesłana lista kodów jednorazowych na wskazany adres korespondencyjny. 

5. Aktywacja Usługi dokonywana jest przez Użytkownika przy użyciu Linku aktywacyjnego przekierowującego 

Użytkownika na spersonalizowaną stronę internetową, na której Użytkownik wprowadza zestaw danych 

(otrzymany na adres korespondencyjny Identyfikator oraz Hasło startowe w postaci Kodu jednorazowego 

SMS lub kodu z papierowej listy kodów jednorazowych, po użyciu którego Użytkownik wprowadza własne 

indywidualne Hasło, które będzie służyło do kolejnego każdorazowego logowania się do Serwisu 

transakcyjnego). Link aktywacyjny jest ważny przez 30 dni od dnia jego wysłania do Użytkownika. Jeżeli 

Użytkownik nie dokona aktywacji Usługi w tym terminie, Link aktywacyjny traci ważność. 

6. Po dokonaniu Aktywacji Usługi, dostęp do Usługi będzie możliwy jedynie po zalogowaniu przez 

Użytkownika, które następuje po poprawnej identyfikacji Użytkownika na podstawie Identyfikatora oraz 

indywidualnego Hasła, ustalonego przez Użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 powyżej. 

7. Autoryzacja wszelkich Zleceń i Dyspozycji składanych w ramach Usługi odbywa się za pośrednictwem Kodu 

jednorazowego przyjmującego następującą postać w zależności od dokonanego wyboru przez Użytkownika 

na Formularzu danych: 

a) kodu SMS przesyłanego Użytkownikowi na wskazany numer telefonu komórkowego Użytkownika, 

lub 

b) kodu z papierowej listy kodów jednorazowych przesyłanej do Użytkownika przez Agenta transferowego 

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany adres korespondencyjny Użytkownika. 

8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), 

Użytkownik nie może: 

a) dokonywać zmian i modyfikacji oprogramowania w jakikolwiek sposób, 

b) rozpowszechniać ani udostępniać oprogramowania w całości lub jego fragmentów, 

c) udostępniać oprogramowania lub jego fragmentów oraz jego zawartości w jakikolwiek sposób, który 

powodowałby jej dostępność dla innych podmiotów niż Użytkownik, 

d) dekompilować oprogramowania, 

e) udzielać dalszych licencji dotyczących oprogramowania. 

9. Tryb postępowania reklamacyjnego określony jest w Regulaminie. 

10. W czasie trwania umowy Użytkownik ma prawo żądać doręczenia jej warunków na piśmie. 
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11. W celi prawidłowego świadczenia Usługi niezbędne jest potwierdzenie i wyrażenie przez Użytkownika 

zgód, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, w następującym przedmiocie: 

1) dostarczenia Użytkownikowi niezbędnych dokumentów dotyczących Usługi, 

2) komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa oraz przekazywania danych 

osobowych Użytkownika Agentowi transferowemu, 

a ponadto w przypadku wybrania sposobu autoryzacji Zleceń i Dyspozycji w postaci kodów SMS: 

3) otrzymywania kodów jednorazowych SMS. 

 
§ 2. 

Prawa i obowiązki 

 
1. Towarzystwo oświadcza, że: 

a) posiada zezwolenie KNF na prowadzenie działalności z dnia 16 października 2006 roku, 

nr PW/DFI/W/4030-37/1-5656/KNF53/I/2006, 

b) organem nadzoru nad Towarzystwem jest KNF. 

2. Użytkownik oświadcza, że: 

a) zawarł umowę rachunku bankowego prowadzonego na jego rzecz przez bank z siedzibą na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej z którego i na który mogą być lub będą przekazywane środki pieniężne w 

związku z realizacją Zleceń, 

b) numer rachunku bankowego, z którego i na który mogą być lub będą przekazywane środki pieniężne 

w związku z realizacją Zleceń, wskazany jest w załączniku nr 2 do Umowy, który jest jej integralną 

częścią. 

 

 
§ 3. 

Zasady korzystania z Usługi za pośrednictwem Aplikacji mobilnej 

 
1. Aplikacja mobilna jest oprogramowaniem udostępnianym nieodpłatnie Użytkownikowi, instalowanym 

przez Użytkownika na Urządzeniu mobilnym umożliwiającym korzystanie z Usługi przez Internet. 

2. Urządzenie mobilne pozwala na bezprzewodowe połączenie z Usługą, które może być swobodnie 

przenoszone i używane w dowolnym miejscu, spełniające wymagania techniczne do instalacji i użytkowania 

Aplikacji mobilnej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Aktywacja Aplikacji mobilnej przeprowadzana jest przez Użytkownika z wykorzystaniem Identyfikatora i 

Hasła w wyniku podania których następuje powiązanie zainstalowanej kopii Aplikacji mobilnej z Usługą do 

której dostęp ma Użytkownik także za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa. 

4. Warunkiem korzystania z Aplikacji mobilnej jest: 

a) posiadanie przez Użytkownika Urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją mobilną 

i możliwością połączenia z Usługą Towarzystwa za pomocą Internetu, 

b) prawidłowa instalacja i aktywacja Aplikacji mobilnej, 

c) posiadanie aktywnego dostępu do Usługi - posiadanie Identyfikatora i Hasła do logowania się do Usługi. 
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5. Wymagania odnośnie wyposażenia technicznego i oprogramowania niezbędnego do instalacji i korzystania 

z Aplikacji mobilnej są następujące: 

a) Aplikacja mobilna jest przeznaczona na Urządzenia mobilne korzystające z systemów operacyjnych 

określonych szczegółowo na stronie internetowej www.noblefunds.pl. 

b) Instalacja Aplikacji mobilnej powinna odbywać się tylko ze źródeł wskazanych na stronie 

internetowej www.noblefunds.pl. 

c) Dokonywanie zalecanych aktualizacji programu antywirusowego na Urządzeniu mobilnym. 

d) Nie pozostawianie Urządzenia mobilnego bez nadzoru. 

6. Na Urządzeniu mobilnym Aplikacja mobilna może być aktywowana i używana przez jednego Użytkownika. 

7. Aplikacja mobilna zostanie udostępniona Użytkownikowi w momencie udostępnienia jej przez 

Towarzystwo w źródłach, o których mowa w ust. 6 b). 

 

 
§ 4. 

Dane osobowe Użytkownika 

 
1. Towarzystwo oświadcza, iż prawidłowe świadczenie Usługi przez Towarzystwo wymaga uzyskania 

następujących danych, w tym danych osobowych Użytkownika określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. 

Podanie powyższych danych przez Użytkownika jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi. 

2. Informacja w przedmiocie przetwarzania danych w związku z korzystaniem z usługi Noble Funds Online, w 

tym o Administratorze danych osobowych oraz o zakresie przetwarzania danych osobowych została 

wskazana w Załączniku nr 2. 

 

 
§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Warunki i tryb zawarcia Umowy określa Regulamin. 

3. Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać Umowę z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. 

Towarzystwo ma prawo rozwiązać Umowę z 14-dniowym okresem wypowiedzenia. 

4. Towarzystwo nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat z tytułu świadczenia Usługi. 

5. Użytkownik ponowi koszty opłat i prowizji należnych Funduszowi tytułem dokonywanych Transakcji, 

zgodnie ze statutem Funduszu, którego dotyczy Transakcja i innymi regulacjami dotyczącymi działania 

Funduszu. Obowiązujące stawki opłat i prowizji, o których mowa w zdaniu poprzednim dostępne są w Tabeli 

opłat Usługi oraz na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.noblefunds.pl. 

6. Umowa zostaje zawarta z dniem otrzymania przez Towarzystwo podpisanej przez Użytkownika Umowy. 

Aktywacja Usługi dokonywana jest samodzielnie przez Użytkownika za pośrednictwem Linku 

aktywacyjnego. 

7. W przypadku nieprawidłowo uzupełnionej lub niekompletnej Umowy następuje weryfikacja nieścisłości. Do 

czasu wyjaśnienia nieścisłości z Użytkownikiem Link aktywacyjny nie zostaje przesłany na wskazany adres 

e-mail. 

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 

§1 ust. 2. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
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10. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i są następujące: 

1. Oświadczenia Użytkownika w przedmiocie: 

1) przekazania Użytkownikowi niezbędnych dokumentów dotyczących Usługi, 

2) otrzymywania kodów jednorazowych SMS, komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem 

strony internetowej Towarzystwa, przekazywania danych osobowych Użytkownika Agentowi 

transferowemu, 

3) przetwarzania danych osobowych i administratora danych osobowych, 

4) zgody marketingowej, 

5) zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną. 

2. Formularz danych Użytkownika, 

3. Regulamin świadczenia Usługi Noble Funds Online. 
 
 
 
 
 
 
 

Użytkownik za Towarzystwo 

(data i podpis) (data, podpis, pieczęć) 
 
 
 
 

 
za Towarzystwo 

(pieczęć POK) 
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Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Noble Funds Online 

Oświadczenia Użytkownika: 

 
1) w przedmiocie dostarczenia dokumentów dotyczących Usługi: 

□ Zostały mi przekazane 

□ Nie zostały mi przekazane 

następujące dokumenty: „Regulamin świadczenia Usługi Noble Funds Online”, „Regulamin rozpatrywania 

reklamacji kierowanych do Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, Tabela opłat Usługi, 

zapoznałem się z ich treścią i akceptuję ich wszystkie postanowienia. 

 
2) w przedmiocie otrzymywania kodów jednorazowych SMS, komunikacji za pośrednictwem strony 

internetowej oraz przekazywania danych osobowych: 

□ Wyrażam zgodę 

□ Nie wyrażam zgody 

a) na otrzymywanie kodów SMS w celu autoryzacji moich Zleceń i Dyspozycji. 

b) na przekazywanie informacji o aktualnej treści Prospektu informacyjnego oraz dokumentu Kluczowe 

Informacje dla Inwestorów (KIID) dotyczących Funduszy oraz informacji dotyczących Towarzystwa i 

świadczonych usług za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl. 

c) na przekazywanie przez Towarzystwo Agentowi transferowemu – spółce ProService Finteco Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa danych osobowych przekazanych 

przeze mnie Towarzystwu w związku ze świadczeniem Usługi przez Towarzystwo w celu wykonania 

określonych czynności związanych ze świadczeniem Usługi w imieniu Towarzystwa przez Agenta 

transferowego. 

 
3) w przedmiocie przetwarzania danych w związku z korzystaniem z usługi Noble Funds Online: 

□ Zostałem poinformowany 

□ Nie zostałem poinformowany 

1. Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyj- 

na, z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, kod pocztowy 00-843 Warszawa (zwany dalej 

Administratorem). 

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się skontaktować kierując korespon- 

dencję na adres: Inspektor Ochrony Danych Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub 

adres e-mail: iod_fundusze@noblefunds.pl. 

 

3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) wykonanie usługi dostępu do serwisu Noble Funds Online; 

2) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Noble Funds Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych 

S.A. jako dystrybutorze tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; 

3) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub 

stronę trzecią. 

Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parla- 

mentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej również: „RODO”). 

 

4. Udostępnianie danych osobowych 

Dane mogą być udostępniane następującym podmiotom: 

1) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, 

2) operatorom pocztowym, 

3) biegłym rewidentom oraz audytorom zewnętrznym, 

4) podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną dzia- 

łalnością, w tym dostawcom rozwiązań i usług IT, analityczne oraz podmiotom świadczącym usługi w 

zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji. 

 
5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1) wykonywania umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego, 

2) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 

3) trwania uzasadnionego interesu Administratora, przy czym dla ustalenia, dochodzenia i obrony rosz- 

czeń przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania 

uczestnictwa, chyba że obowiązujące przepisy prawa (w szczególności kodeksu cywilnego) wymagają 

ich dłuższego przechowywania. 

 
6. Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, 

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach gdy dane te 

przestaną być potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także jeże- li 

do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z 

ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn związanych z Pa- 

ni/Pana szczególną sytuacją - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych oso- 

bowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, lub strony trzeciej, 

chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Pol- 

sce, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
7. Konsekwencje niepodania danych 

Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia umowy o usługę Noble Funds Online. 
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4) w przedmiocie zgody marketingowej: 

□ Wyrażam zgodę 

□ Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w ramach zawarcia umowy o posiadanie jedno- 

stek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego dla celów marketingowych przez Noble Funds Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), w tym w szczególności na przesyłanie informacji o produk- 

tach i usługach oferowanych przez Administratora. 

 
 

5) w przedmiocie świadczenia usług drogą elektroniczną: 

□ Wyrażam zgodę 

□ Nie wyrażam zgody 

na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego, wysyłanych przez Noble Funds 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Noble Fund TFI S.A.”) z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego 

Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, dotyczących usług i produktów Administratora, za pośrednictwem adresu 

e-mail. 

 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Admi- 

nistratora informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyj- 

nych S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa. 

2. Z Noble Funds TFI S.A. można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@noblefunds.pl lub pisem- 

nie na adres siedziby. 

3. W Noble Funds TFI S.A. wyznaczony został inspektor danych osobowych, z którym można się skontak- 

tować poprzez adres e-mail: iod_fundusze@noblefunds.pl lub pisemnie na adres siedziby. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Noble Funds TFI S.A., w szcze- 

gólności w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Noble Funds TFI S.A. do momentu wycofania przez 

Pani/Pana zgody. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych, ich spro- 

stowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu oraz prawo 

do przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną da- 

nych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możli- 

wości przetwarzania przez Noble Funds TFI S.A. Pani/Pana danych w celach marketingowych. 
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Załącznik nr 2 do Umowy o świadczenie Usługi Noble Funds Online 

 
Formularz danych – Użytkownik instytucjonalny 

(os. prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) 

Dane firmy* 

Nazwa firmy: 

Forma organizacji: 

Imię i Nazwisko osoby kontaktowej: 

e-mail: 

REGON: 

NIP: 

Numer rejestru sądowego: 

Kraj siedziby: POLSKA 

Numer telefonu: +48 

Numer Faksu: +48 

Adres stały* 

Ulica: 

Numer ulicy: 

Lokal: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Kraj: POLSKA 

Adres korespondencyjny* 

☐ taki sam jak Adres stały 

Ulica: 

Numer ulicy: 

Lokal: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Kraj: POLSKA 

Rachunek bankowy* 

Numer rachunku bankowego: 

Kraj siedziby banku: POLSKA 

Waluta: PLN 

Beneficjent: 

 

Reprezentant Klienta instytucjonalnego – 1: 
Dane osobowe* 

Imię: 

Drugie imię: 

Nazwisko: 

e-mail: 

Numer telefonu komórkowego: +48 

PESEL: 

Typ dokumentu tożsamości: DOWÓD OSOBISTY 

Seria i numer dokumentu tożsamości: 

Data ważności dokumentu tożsamości: 

Data wydania dokumentu tożsamości: 

Data urodzenia: 

Płeć: 
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Kraj urodzenia: POLSKA 

Obywatelstwo: POLSKIE 

Status rezydencji: REZYDENT 

Adres stały* 

Ulica: 

Numer ulicy: 

Lokal: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Kraj: POLSKA 

Sposób autoryzacji Zleceń i Dyspozycji* 

☐ Kod SMS 

lub 

☐ Kod z papierowej Listy kodów jednorazowych 

 

Reprezentant Klienta instytucjonalnego – 2: 

Dane osobowe* 

Imię: 

Drugie imię: 

Nazwisko: 

e-mail: 

Numer telefonu komórkowego: +48 

PESEL: 

Typ dokumentu tożsamości: DOWÓD OSOBISTY 

Seria i numer dokumentu tożsamości: 

Data ważności dokumentu tożsamości: 

Data wydania dokumentu tożsamości: 

Data urodzenia: 

Płeć: 

Kraj urodzenia: POLSKA 

Obywatelstwo: POLSKIE 

Status rezydencji: REZYDENT 

Adres stały* 

Ulica: 

Numer ulicy: 

Lokal: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Kraj: POLSKA 

Sposób autoryzacji Zleceń i Dyspozycji* 

☐ Kod SMS 

lub 

☐ Kod z papierowej Listy kodów jednorazowych 
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Reprezentant Klienta instytucjonalnego – 3: 

Dane osobowe* 

Imię: 

Drugie imię: 

Nazwisko: 

e-mail: 

Numer telefonu komórkowego: +48 

PESEL: 

Typ dokumentu tożsamości: DOWÓD OSOBISTY 

Seria i numer dokumentu tożsamości: 

Data ważności dokumentu tożsamości: 

Data wydania dokumentu tożsamości: 

Data urodzenia: 

Płeć: 

Kraj urodzenia: POLSKA 

Obywatelstwo: POLSKIE 

Status rezydencji: REZYDENT 

Adres stały* 

Ulica: 

Numer ulicy: 

Lokal: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Kraj: POLSKA 

Sposób autoryzacji Zleceń i Dyspozycji* 

☐ Kod SMS 

lub 

☐ Kod z papierowej Listy kodów jednorazowych 

 
 
 
 
 

Użytkownik za Towarzystwo 
(data i podpis) (data, podpis, pieczęć) 

 
 
 
 

za Towarzystwo 
(pieczęć POK) 

 

*dane obowiązkowe 
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