...................................., dn.

--r.

Karta Klienta
(osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)
Numery Rachunków:
DANE
Nazwa firmy:


........................................................................................................................................................................

NIP:

 Nazwa skrócona firmy: …...............................................................................................................
 Numer właściwego rejestru (np. KRS):
---
Status dewizowy: Rezydent/Nierezydent**

Nazwa i adres US:

..........................................................................................................................................................................

Status prawny podmiotu*:
Numer REGON:

..........................................................................................................................................................................
Numer LEI:



Numer telefonu:

....................................................................

ważny do dnia:

--r.

Adres e-mail: ...........................................................................

SIEDZIBA
Kod pocztowy:

-

Ulica, nr domu/lokalu:

Poczta: .........................................

Miejscowość: .....................................................................

................................................................................................................. Kraj:….............................................

ADRES DO KORESPONDENCJI***
Kod pocztowy:

-

Ulica, nr domu/lokalu:

Poczta: .........................................

Miejscowość:......................................................................

.................................................................................................................. Kraj:…...........................................

Uwaga!
Zmiana powyższych danych w Karcie Klienta powoduje zmianę danych Klienta we wszystkich podpisanych Umowach / Aneksach. Zmiana powyższych danych zawartych
w Karcie Klienta nie powoduje zmiany merytorycznej treści Umowy (Umów).

OŚWIADCZENIE KLIENTA
1.Oświadczam, iż podane powyżej dane są prawdziwe oraz że biorę na siebie odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych.
2.Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204 z późn.zm.). Zostałam/em poinformowany, że w przypadku udzielenia zgody,
przysługuje mi prawo do jej odwołania w każdym czasie.





tak
nie
3.Zgadzam się na dostarczanie mi dokumentów (w szczególności: potwierdzeń zawarcia transakcji lub wykonania dyspozycji, kwartalnych oraz rocznych raportów o stanie
rachunku, zmian regulaminów lub tabel opłat i prowizji dotyczących świadczonych usług, informacji PIT-8C) w postaci elektronicznej poprzez BDM onLine.

 tak

 nie (dokumenty należy mi doręczać za pośrednictwem poczty za jednoczesnym pobraniem z rachunku opłat określonych w Tabeli)****.

4.Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że BDM zakwalifikował reprezentowany przeze mnie podmiot do poniższej kategorii klientów:





Klient Detaliczny
Klient Profesjonalny
5.Oświadczam, że zapoznałem się oraz na bieżąco będę zapoznawał się z treścią dokumentów zawierających kluczowe informacje na temat instrumentu (KID) w
odniesieniu do instrumentów finansowych wskazanych w odpowiedniej Uchwale Zarządu DM BDM S.A..



 nie

 tak

 nie

tak
6.Zgadzam się na elektroniczną formę dostarczania dokumentów zawierających KID.
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.....................................................................
........................................................................................................................
(za BDM)
(podpisy osób reprezentujących Klienta)
*- wpisać odpowiednie oznaczenie: 04 - spółka cywilna, 05 - spółka jawna, 06 - spółka partnerska, 07 - spółka komandytowa, 08 - spółka komandytowo-akcyjna,
09 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), 10 - Sp. z o.o. w organizacji, 11 - spółka akcyjna (S.A.), 12 – S.A. w organizacji, 13 – spółdzielnia,
14 - przedsiębiorstwo państwowe, 15 - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, 16 - główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, 17 - jednostka badawczorozwojowa, 18 – stowarzyszenie, 19 - fundacja, 20 - organizacja społeczna i zawodowa, 21 - przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia
na terytorium RP dział. gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagr. osoby prawne i fizyczne, 22 - oddział lub przedst. przedsiębiorcy zagr. działającego
na terytorium RP, 00 - inne
**- niepotrzebne skreślić
***- wypełnić jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby
****- BDM oświadcza, iż nie pobiera opłaty za przesłanie Klientowi zmian w Regulaminie i Tabeli
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