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I. Dane identyfikacyjne Inwestora 

DANE INWESTORA 

(osoby fizycznej) 

 

Imię i nazwisko Inwestora  

Imiona rodziców Inwestora  

Rodzaj, seria i numer dokumentu 
tożsamości 

❑ dowód osobisty 

❑ paszport ❑    

Seria i numer:  

 

Data ważności dokumentu     
 

  
 

  
 

Obywatelstwo ❑ polskie ❑ 

PESEL / data urodzenia             

 

II. Dane do korespondencji 

Adres zamieszkania  

Kraj ❑ Polska ❑ 

Adres do korespondencji  

Kraj ❑ Polska ❑ 

Adres poczty elektronicznej  

Numer telefonu komórkowego               

 
III. Dane dla celów wykonania obowiązków podatkowych 

Urząd skarbowy  

a) FATCA 
 

❑ 
Inwestor rozlicza się z podatków wyłącznie w Polsce i/lub w innych krajach poza USA, nie jest obywatelem USA/podatnikiem amerykańskim i nie 
ma obowiązku rozliczania się z podatków w USA 

❑ 
Inwestor oświadcza, że jest obywatelem USA/jest podatnikiem amerykańskim (zgodnie 
z Amerykańskim Kodeksem Podatkowym) i posiada Numer Identyfikacji podatkowej w USA 

TIN 
         

b) CRS 
 

❑ Inwestor jest rezydentem podatkowym w Rzeczypospolitej Polskiej                

❑ 
Inwestor jest rezydentem podatkowym w następujących państwach:  

TIN 
         

❑ Inwestor nie załącza certyfikatu 
rezydencji 

                 

❑ Inwestor załącza certyfikat rezydencji Kraj  Data ważności R R R R  M M  D D 

IV. Informacje dla celów wykonania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
Inwestor mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że: 
❑ nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne 
❑ jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne 

 

Inwestor oświadcza, że: 

❑ jestem 
❑nie jestem 
osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

 

Oświadczam, że inwestowane przeze mnie środki pieniężne nie pochodzą, bezpośrednio ani pośrednio, z działalności, która mogłaby naruszać 
przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy obowiązujące przepisy podatkowe. 

Beneficjentem rzeczywistym jest: ❑ Klient ❑ Nie występuje ❑ Osoba(y) o poniżej podanych danych: 

 
(proszę wskazać imię, nazwisko, adres, PESEL, obywatelstwo, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość beneficjenta rzeczywistego) 
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V. Źródło pochodzenia wartości majątkowych i zamierzony charakter stosunków gospodarczych 
 

Źródło środków: 

 
❑ umowa o pracę ❑ samodzielna działalność gospodarcza ❑ odsetki lub dywidendy ❑ wolny zawód ❑ spadek ❑ darowizna ❑ wygrana losowa 

❑ emerytura lub renta ❑ kredyt ❑ inne (proszę wskazać): 

Cele inwestycyjne: 

 

❑ długoterminowe, systematyczne oszczędzanie przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji ❑ osiągnięcie zysku w krótkim czasie ❑ wzrost 
wartości ❑ ochrona kapitału (zabezpieczenie) ❑ zabezpieczenie przyszłości własnej lub bliskich ❑ inne (proszę wskazać): 

Oświadczam, że inwestowane przeze mnie środki pieniężne nie pochodzą, bezpośrednio ani pośrednio, z działalności, która mogłaby naruszać przepisy 
dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy obowiązujące przepisy podatkowe. 

 
VI. Informacje przewidziane przepisami o ochronie danych osobowych 

 

Klient oświadcza, co następuje: 

 

Zostałam/-em poinformowana/-y przez administratora moich danych osobowych, którym jest TENCZYNEK ŚWIEŻE SP. Z O.O. z siedzibą przy 
ul. Archidiakońskiej 9, 20-113 Lublin o celu zbierania danych osobowych (którym jest przetwarzanie moich danych osobowych w związku z objęciem 
przeze mnie udziałów spółki TENCZYNEK ŚWIEŻE SP. Z O.O. z siedzibą w Lublinie), przewidywanych odbiorcach danych osobowych (tj. organy 
administracji publicznej, organy nadzoru finansowego, organy egzekucyjne) - w zakresie ich uprawnień określonych przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa. 

 
Zostałam/-em poinformowana/-y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również o dobrowolności podania 
danych osobowych. 

 
❑ 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TENCZYNEK ŚWIEŻE SP. Z O.O., a także podmioty wchodzące w skład Grupy 
Kapitałowej w celu promocji i marketingu produktów finansowych oraz usług świadczonych przez TENCZYNEK ŚWIEŻE SP. Z O.O., a także 
podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej oraz tworzenia analiz i raportów 

 
❑ 

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od TENCZYNEK ŚWIEŻE 
SP. Z O.O. oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 

 
❑ 

upoważniam TENCZYNEK ŚWIEŻE SP. Z O.O. do przekazywania danych i informacji związanych ze świadczonymi na moją rzecz usługami w 
formie elektronicznej na adres email wskazany w niniejszym formularzu 

 
VII. Oświadczenia 

 

Inwestor oświadcza, co następuje: 

 
Zapoznałam/-em się z podstawowymi informacjami o TENCZYNEK ŚWIEŻE SP. Z O.O. oraz jestem świadomy istniejących ryzyk inwestowania 
w instrumenty finansowe, w tym szczególnie w udziały spółki TENCZYNEK ŚWIEŻE SP. Z O.O. 

 
Podane przeze mnie dane są prawdziwe, rzetelne, aktualne, są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do poinformowania TENCZYNEK 
ŚWIEŻE SP. Z O.O. w przypadku ich zmiany (aktualizacji).  

 

VIII. Podpisy 

Podpis Inwestora 
 

Data wypełnienia R R R R 
 

M M 
 

D D 

 


