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BT Euro Obligaţiuni -FORMULAR DE ADEZIUNE
DATE INVESTITOR:
Numar cont investiţie BT Euro Obligaţiuni: ..........................
Persoană fizică: Nume:___________________ Prenume:_________________________________________
Pseudonim___________________ CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
rezident nerezident
Naţionalitate______________ Ţara de origine________________ Cetăţenie_________________
Născut la(zz/ll/aaaa) ____/____/_____ în localitatea _____________
Act de identitate:______serie ______numar ____________ Emis de: _________________________Data emiterii (zz/ll/aaaa)
____/____/_____
Domiciliul: Ţara: __________Localitate:________________ Judet/Sector:_______
Strada: ________________________________ Nr:_____ bloc:_____ scara:_____ ap:_____
Locul de muncă (pt pensionari ultimul loc de muncă) _____________________________________________________________
Funcţie/ocupaţie _______________________________ Studii _____________________________________________________
Profesie_________________________________
Funcţia publică deţinută ____________________________________________
În calitate de împuternicit al: Nume:________________ Prenume: _____________________________________
(se completează în situaţia cumpărărilor ulterioare şi numai în cazul în care un împuternicit achiziţionează unităţi de fond în numele
unui titular persoană fizică)
Persoană juridică:
Denumire: ______________________________________________________
Localitate:__________________ Judet/Sector:_____________ Strada:____________________________
Nr:______ bloc:____ scara:_____ ap: ____ tel: _____________________ Ţara ____________________
Nr. Reg. Com.______________ C.U.I._____________
ADRESĂ DE CORESPONDENŢĂ
Localitate:________________ Judet/Sector:_______ Strada: ________________________________
Nr:_____ bloc:_____ scara:_____ ap:_____ Cod poştal ___________________ Ţara ________________________
Telefon: ___________________ Fax: _________________ Email::__________________________________________
DATE IMPUTERNICITI (1):
modificare
anulare
Nume: ________________________Prenume: ______________________________
CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Act de identitate:_____
serie ______ numar __________ emis de: _____________________________
Data emiterii (zz/ll/aaaa)________
modificare

anulare

Nume: _________________Prenume: __________________________________________
CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Act de identitate: ______ serie _____ numar ___________ emis de: ____________________________
Data emiterii (zz/ll/aaaa) ____/____/______
DATE DE INVESTIŢIE
Prima cumpărare
Cumpărare ulterioară
Suma investită(cifre): ______________,____Euro, (litere)_____________________________________________ Euro
Subscrierea va face:
cu numerar
prin virament bancar din contul : |R|O|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Deschis la banca ________________________
Semnătura este dată şi pentru cumpărari ulterioare(2)
DA
NU
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că subsemnatul/subscrisa sunt beneficiarul real al investiţiilor efectuate în Fond. În
cazul în care beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt alte persoane, Investitorul are obligaţia să precizeze:
Numele şi prenumele/denumirea _________________________________________________________________________________
Adresa domiciliului/sediului social şi ţara__________________________________________________________________________
Prin prezenta certific că am primit, am citit şi am înţeles Prospectul de emisiune al Fondului deschis de investiţii BT Euro Obligaţiuni şi înţeleg
să devin parte a Contractului de societate.
Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform legii nr. 677/2001
Îmi dau acordul ca numele şi datele mele personale înscrise de mine pe acest formular să fie prelucrate de către S.C. BT Asset Management SAI
S.A.,societate înregistrată la ANSPDCP cu nr.10264, în scopul exclusiv de prestare de servicii în conformitate cu prevederile art.5 alin(1) şi (2), art..6 din
Ordonanța de urgență nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, în baza autorizaţiei
eliberate de către Autoritatea de Supraveghere Financiara. Datele pot fi dezvăluite instituţiilor implicate în desfăşurarea de activităţi pe piaţa de capital, la
cererea motivată a acestora, precum şi partenerilor contractuali sub scopul exclusiv declarat de BT Asset Management SAI S.A. si autoritatilor romane si
straine, pentru indeplinirea obligatiilor de raportare, in baza legislatiei in vigoare. Conform Legii nr.677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie
asupra datelor, dreptul de opoziţie şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă,
datată şi semnată la sediul nostru. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei..

Data

__/____/_____

Semnătură investitor/împuternicit

_______________________

Nume distribuitor: ________________ ____
Semnătură operator
Ştampilă distribuitor
____________________

Una sau două persoane împuternicite să efectueze operaţiuni pe contul titularului. În cazul persoanelor juridice, primul împuternicit este reprezentantul legal al acesteia.
Pentru anularea împuternicitului se bifează şi căsuţa "Anulare"; Pentru modificarea datelor împuternicitului se bifează şi căsuţa "Modificare";
(2)
În cazul în care investitorul doreşte ca subscrierile ulterioare prin virament bancar să fie efectuate fără completarea unui Formular de adeziune, este obligatoriu ca această opţiune să fie „DA”
(1)

Pentru informatii suplimentare: www.btam.ro; Telefon 0264/ 301036;Fax 0264 /301035; 0264/410433 email: btam@btam.ro

