DYSPOZYCJA PRZENIESIENIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
BEZ PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Niniejsze oświadczenie stanowi złożenie dyspozycji przeniesienia instrumentów finansowych („IF”) z rachunku papierów
wartościowych („Rachunek”) bądź z rejestru sponsora, ewidencji obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych prowadzonego przez
Noble Securities S.A. („NS”), na Rachunek TEGO SAMEGO KLIENTA prowadzony przez NS lub przez inny dom maklerski lub bank
prowadzący działalność maklerską.
Dane Klienta – posiadacza Rachunku/rejestru sponsora/ewidencji w NS:
ID Klienta w NS
Imię i nazwisko/nazwa Klienta
PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)/numer
KRS/numer w innym rejestrze Klienta
Numer Rachunku Klienta/IF z deponowane są w
rejestrze
sponsora,
ewidencji:
obligacji
lub
certyfikatów inwestycyjnych1
Dyspozycja
składana

osobiście

telefonicznie (możliwa tylko jeżeli IF przenoszone są z Rachunku i kiedy dyspozycja składana jest w NS)

Składający

posiadacz Rachunku

pełnomocnik do Rachunku

reprezentant

Dane pełnomocnika, w przypadku gdy dyspozycję składa pełnomocnik:
Imię i nazwisko/nazwa pełnomocnika składającego dyspozycję
PESEL (jeśli nie posiada – data ur.)/numer KRS/numer w innym rejestrze
Klienta
Niniejszym proszę o dokonanie przeniesienia następujących IF z ww. Rachunku/z rejestru sponsora, ewidencji obligacji lub
certyfikatów inwestycyjnych1 Klienta, za opłatą w wysokości _________ złotych – proszę o pobranie opłaty z ww. Rachunku2:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa instrumentu finansowego

Na następujący Rachunek TEGO
SAMEGO KLIENTA (zaznacz „X”)

Kod ISIN

Liczba (cyframi)

prowadzony przez NS

Liczba (słownie)

NIE prowadzony przez NS

Nazwa domu maklerskiego/banku prowadzącego Rachunek
TEGO SAMEGO KLIENTA, na który powinny zostać
przeniesione ww. IF
Numer Rachunku

Podpisuje Klient/pełnomocnik Klienta __________________________________

____________________

Podpis
Miejscowość
(W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych reprezentanci reprezentant/ umieszczają również pieczęć imienną)

____________________
Data

Oświadczenie Pracownika: Oświadczam, iż Klient/pełnomocnik/reprezentant przedstawił mi oryginał swojego dokumentu tożsamości. Potwierdzam zgodność danych
Klienta/pełnomocnika/reprezentanta w dyspozycji z danymi z dokumentu. Oświadczam, iż podpis Klienta/pełnomocnika/reprezentanta został złożony w mojej obecności (nie dotyczy
dyspozycji składanej telefonicznie).

Podpisuje Pracownik Noble Securities S.A./Agenta Noble Securities S.A.__________________________________, dnia _________________
(Pracownik umieszcza również pieczęć imienną, a Pracownik Agenta Noble Securities S.A. dodatkowo pieczęć Placówki Agenta)

1 – niepotrzebne skreślić; jeżeli dyspozycja składana jest z prowadzonego przez NS dla Klienta rejestru sponsora, ewidencji:
obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych - Klient nie musi podawać numeru tego rejestru/ewidencji,
2 – w przypadku przenoszenia IF z rejestru sponsora, ewidencji: obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych, Klient zobowiązany jest
do wpłaty kwoty opłaty na rachunek bankowy NS.
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