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BT Obligatiuni -FORMULAR DE INVESTIȚIE
DATE INVESTITOR:
Numar cont investiţie BT Obligatiuni ..........................
Persoană fizică: Nume:___________________
Prenume:_________________________________________ ID Client ___________________

În calitate de împuternicit al titularului :
Persoana fizica
Nume:_________________ Prenume:________________________________________________
CNP: | |__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Persoana juridica
Denumire: __________________________________________
Nr. Reg. Com._______________ C.U.I.______________ e-mail: ____________________________
DATE DE INVESTIŢIE: Cumpărare ulterioara
Suma investită(cifre): ______________,____lei,( litere)________________________________ lei
Subscrierea va face prin virament bancar din contul :
|R|O|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Deschis la Banca
TRANSILVANIA
A.COSTURI EX-ANTE:
Cheltuieli ale Fondului deschis de investitii BT Obligatiuni din anul 2018 prezentate conform prevederilor MiFid2
(costuri ex-ante) - evaluate la echivalent 1.000 Lei, suma neta
Structura cheltuieli , la 1.000 Lei (sume neta)

Lei

%

TOTAL
1. Comision de răscumpărare (maxim)- răscumpărare efectuată în perioada recomandată
(venit al Fondului)

7.99

0.799%

0.00

0.000%

2. Cheltuieli curente, din care

7.99
6.00

0.799%
0.600%

1.14

0.114%

2.1. comision administrare
din care comision distribuţie

1.99

0.199%

3. Cheltuieli de tranzacţionare

0.00

0.000%

4. Alte cheltuieli

0.00

0.000%

2.2. alte cheltuieli curente

[1] Structura cheltuielilor prezentată mai sus reprezintă cheltuielile, pe categorii, ale Fondului deschis de investiţii BT Obligaţiuni, din anul 2018, echivalate
la 1000 de Lei sumă netă investită și în condiţiile aplicării comisionului de răscumpărare maximal.

Comisionul de distribuţie curent este plătit de către BT Asset Management SAI S.A. și reprezintă o sumă fixă de 30 Ron pentru fiecare
operaţiune de subscriere/răscumpărare.

Mi-au fost prezentate costurile ex-ante și sunt de acord cu acestea.
B. Am fost informat cu privire la faptul că in raport cu Fondul deschis de investitii BT Obligatiuni [ma incadrez / nu ma
incadrez] in piata tinta a acestuia*). Operatiunea la Fondul deschis de investitii BT Obligatiuni am efectuat-o din proprie
initiativa.
Prin semnarea prezentului document confirm faptul ca am fost informat cu privire la continutul de la punctele A. si B,
respectiv confirm ca sunt de acord cu elementele detaliate la punctul A.
Semnătură investitor titular/imputernicit _______________________
Data
__/____/____

Nume distribuitor: _ BANCA TRANSILVANIA _
Nume operator și semnătură ___________

*)in situatia in care operatiunea este efectuata de catre un imputernicit al contului de investitie, informarea de la punctul B se refera strict la pozitionarea
titularului contului de investitie in raport cu piata tinta a produsului.
Pentru informatii suplimentare:www.btam.ro; Telefon 0264/ 301036; 0264/410433 email: btam@btam.ro

