ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ingbank.pl

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta
emerytalnego z funduszami NN Investment
Partners TFI SA – IKE ING
…………………………….…………………………………………….………………….…………
zawierają w dniu <dd.mm.rrrr>:
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel
12, kod pocztowy 00-342; wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, numer
0000039430; NIP 954-21-80-836; kapitał zakładowy 21 000 000 zł, kapitał wpłacony 21 000 000 zł,

zwane dalej Funduszami Inwestycyjnymi NN, reprezentowane przez
ING Bank Śląski S.A.
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000 zł oraz
kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000 zł; NIP 634-013-54-75; o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) - INGBPLPW
i adresie poczty elektronicznej: info@ingbank.pl; podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00549 Warszawa, reprezentowanym przez Elżbietę Jakubczyk,

zwany dalej Bankiem,
oraz
<Nazwisko Imię>
zwana/zwany dalej Uczestnikiem

Dyspozycja otwarcia rejestru

Nr referencyjny zlecenia

<nr zlecenia >

Uczestnik:
Nazwisko i imię:
<nazwisko i imię>

Numer PESEL:
<nr PESEL>

Numer Kartoteki Klienta:
<nr KKI>

Miejsce zamieszkania:
<kod pocztowy, miejscowość, ulica nr
domu, nr lokalu, kraj>

Imię ojca:
<imię ojca>

Imię matki:
<imię matki>

Nazwa dokumentu tożsamości:
<nazwa dokumentu tożsamości>

Seria i numer dok. tożsamości:
<seria i nr dok. tożsamości>

Data wystawienia dok. tożsamości:
<dd.mm.rrr>

Obywatel kraju:
<kraj>

Status podatkowy:
<Rezydent/Nierezydent>

Numer NIP:
<xxx-xxx-xx-xx>

Data urodzenia:
<dd.mm.rrrr>

Kraj urodzenia:
<kraj>

Miejsce urodzenia:
<miejsce>
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PEP:
<TAK/NIE>

Rezydent podatkowy USA:
<TAK/ NIE>

Kraj Rezydencji Podatkowej:
<kraj>

Numer identyfikacji podatnika zagranicznego (TIN):
<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

Adres korespondencyjny
<kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, numer lokalu, kraj>


jeżeli Klient wyraził zgodę na odbiór potwierdzeń elektronicznych

Sposób odbioru potwierdzeń
Zgadzam się na przekazywanie mi potwierdzeń realizacji transakcji za pomocą poczty elektronicznej - zamiast
w formie pisemnej - na adres:
Adres e-mail:

<adres e-mail>

Rachunek bankowy Uczestnika:
Numer rachunku w PLN:
<numer rachunku>

Nazwa Banku:
<nazwa Banku>

Zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa
Dane zlecenia:

Nr referencyjny zlecenia

Nazwa funduszu:

<Nazwa Funduszu>

Nazwa subfunduszu:

<Nazwa subfunduszu>

Nazwa produktu:

<Nazwa produktu>>

Wartość nabycia:

<kwota> PLN



<nr zlecenia >

Jeżeli klient - właściciel / współwłaściciel rejestru posiada profil inwestycyjny równy N

Odmowa przekazania przez Panią/Pana informacji o wiedzy i doświadczeniu w zakresie inwestowania w
instrumenty finansowe uniemożliwia zbadanie Pani/Pana profilu inwestycyjnego zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). W konsekwencji,
nie jest możliwe określenie, które z dostępnych produktów inwestycyjnych są dla Pani/ Pana odpowiednie, a które
nieodpowiednie.


Jeżeli nabywany produkt jest dla Klienta – właściciela/ współwłaściciela rejestru nieodpowiedni:

Zgodnie z Pani / Pana profilem inwestycyjnym nabywany produkt jest dla Pani / Pana nieodpowiedni.

Oświadczenia
<treść oświadczeń>

Umowa IKE ING jest sporządzona wyłącznie w formie elektronicznej - nie wymaga podpisów stron
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