OŚWIADCZENIA DO UMOWY O PROWADZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. INDYWIDUALNEGO KONTA
ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH I BROKERSKICH NR: IKZE______________
złożone w dniu _______________________ przez Klienta:
ID Klienta w Noble Securities S.A.
Imię i nazwisko Klienta
PESEL Klienta (jeśli nie posiada – data urodzenia)
oraz
Noble Securities Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000018651, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.494.747 zł (w pełni opłacony), REGON
350647408; NIP: 6760108427 („Dom Maklerski”), reprezentowana przez:
______________________________________________________________
W związku z zawartą przeze mnie Umową o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Zabezpieczenia
Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich, Klient i Dom Maklerski zgodnie oświadczają, co następuje:
§1
1. Dom Maklerski rejestruje zdematerializowane papiery wartościowe oraz środki pieniężne Klienta na Rachunku IKZE numer:
_________________________________________________________________________________________________________
2. Klient i Dom Maklerski ustalają, że środki pieniężne Klienta mogą być przelane, na zasadach i warunkach określonych
w Regulaminie IKE/IKZE i Regulaminie maklerskim, na następujący rachunek bankowy Klienta:
Nazwa banku

Numer rachunku bankowego Klienta

3. Klient oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego wskazanego w ust. 2.
§2
1. Na warunkach określonych w Regulaminie IKE/IKZE i Regulaminie maklerskim, Dom Maklerski zobowiązuje się do przyjmowania
od Klienta zleceń i dyspozycji za pośrednictwem telefonu.
2. Klient ustala następujące hasło telefoniczne, za pomocą którego będzie identyfikowany przez Dom Maklerski podczas rozmów
telefonicznych, w szczególności w przypadku składania zleceń i dyspozycji telefonicznych: ______________________________
3. Klient jest zobowiązany do nieujawniania swojego hasła osobom trzecim, a w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia,
że hasło dostało się do wiadomości osób nieuprawnionych, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Domu
Maklerskiego, na zasadach określonych w Regulaminie maklerskim.

Podpis Klienta

________________________________
podpis

____________________________________________
miejscowość

_______________________
data

Oświadczam, iż Klient przedstawił oryginał swojego dokumentu tożsamości. Potwierdzam zgodność danych Klienta na umowie z danymi z dokumentu.
Oświadczam, iż podpis Klienta został złożony w mojej obecności.

Podpis i pieczęć pracownika
Noble Securities / Agenta Noble Securities S.A.:

______________________________________________
podpis

(Pracownik Agenta Noble Securities S.A. umieszcza dodatkowo pieczęć Placówki Agenta).
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_____________________
data

