Zlecenie Otwarcia Rejestru
w Programie Powiernik

NR ZLECENIA

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Umowy Zakupu Złota w Programie Powiernik

1. Dane Klienta
Klient / Zleceniodawca

prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI

Pani

Pan

Firma

Nazwisko / Firma

Imiona

Ulica, numer domu

Kod

PESEL / NIP

Obywatelstwo

Tel. komórkowy

Tel. stacjonarny

Miejscowość

E-mail

Kod

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zameldowania)

Miejscowość

Na podstawie niniejszego Zlecenia Otwarcia Rejestru w Programie Powiernik oraz po zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Umowy
Zakupu Złota w Programie Powiernik ( OWU ) Klient/Zleceniodawca zleca Powiernik S.A./ Zleceniobiorcy z siedzibą w Białej Podlaskiej
otwarcie rejestru w Programie Powiernik, którego prowadzenie umożliwia zakupy złota inwestycyjnego, jego przechowanie,
odsprzedawanie i/lub dostarczanie na adres Zleceniodawcy.
Każdorazowo w momencie/w chwili dokonania przez Zleceniobiorcę zakupu złota za kwotę wpłaconą przez Klienta, własność
zakupionego złota przechodzi na Klienta, bez potrzeby składnia dodatkowych oświadczeń przez Klienta czy też Zleceniobiorcę. Zakup
taki zostanie potwierdzony odpowiednim zapisem w Rejestrze, a Klient zostanie poinformowany o aktualnym stanie swojego Rejestru
w Programie Powiernik.

2. Wybór JOP ( Jednorazowa Opłata Prowizyjna )

§ 5 pkt 2 lit. a) OWU

Jednorazowa Opłata Prowizyjna 1 250 PLN, płatna jednorazowo za okres 10 lat trwania umowy
lub

Jednorazowa Opłata Prowizyjna 2 500 PLN, płatna w 10 ratach po 250 zł rocznie

Pierwsza rata w kwocie 250 PLN płatna przy zawarciu umowy oraz 9 rat w wysokości 250 PLN każda, płatne w kolejnych latach
trwania umowy. W przypadku rozwiązania umowy kolejne raty nie będą wymagane.

3. Dane do przelewu Jednorazowej Opłaty Prowizyjnej
odbiorca:

nr rachunku odbiorcy

tytułem:

POWIERNIK S.A., ul. Narutowicza 64 A
21-500 Biała Podlaska

Bank Spódzielczy w Białej Podlaskiej
94 8025 0007 0052 3772 2000 0020

Otwarcie Rejestru w Programie Powiernik
imie i nazwisko

WAŻNE. Opłata JOP powinna być dokonana z rachunku osobistego Klienta. ( § 3 pkt 1. OWU )
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4. OŚWIADCZENIA KLIENTA
Oświadczam, że przed wypełnieniem i wysłaniem niniejszego Zlecenia Otwarcia Rejestru w Programie Powiernik została mi udostępniona treść OGÓLNYCH
WARUNKÓW UMOWY ZAKUPU ZŁOTA W PROGRAMIE POWIERNIK. (OWU), z którą się zapoznałem i zgadzam się, a która to treść stosować się będzie do zawartej
przeze mnie umowy, na podstawie niniejszego Zlecenia i OWU.
OŚWIADCZENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH PZETWARZANIA.
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) jako Klient wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę tj. Powiernik S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 64 A; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000461465, w celu wykonywania niniejszej umowy i w zakresie w niej wskazanym, danych osobowych Klienta zawartych w niniejszej umowie; zawartych
w załącznikach do niej; zawartych w przekazanych przez Klienta dokumentach, informacjach, danych, wyjaśnieniach; zebranych przez Zleceniobiorcę wskutek
wykonywania niniejszej umowy.
2. Jako Klient potwierdzam, że zostałem poinformowany przez Zleceniobiorcę o:
a) byciu przez Zleceniobiorcę, tj. Powiernik S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 64 A; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000461465 administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.
b) tym, że dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego jej wykonania.
c) tym, że dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy mogą być udostępnione innym podmiotom jedynie
w przypadkach, gdy przepisy prawa uznają takie udostępnienie za dopuszczalne.
d) przysługującym Klientowi, prawie do dostępu do treści jego danych, prawie ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
a także prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) przysługującym Klientowi prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
f) dobrowolności podania przez Klienta danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, z jednoczesnym wskazaniem,
że podanie pełnych i rzeczywistych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy,
g) prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej przez Klienta,
h) fakcie przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych przez czas obowiązywania niniejszej umowy.

Miejscowość i data

Imię i nazwisko Klienta / Zleceniodawcy

Imię i nazwisko Przedstawiciela Powiernik S.A.

Miejscowość i data
Załącznik nr 4 do OWU Zakupu Złota w Programie Powiernik

WZÓR OŚWIADCZENIA
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

…...............……………....……..........………………, dnia …………....................………..

Ja, …………………………………............................................................................................…….………………….., zamieszkały / a ……………….…………………….......................……………….…
………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................,
legitymujący/a się dowodem osobistym ………………….........................................................……………….... oświadczam, że odstępuję od umowy, którą zawarłem, jako
Zleceniodawca w dniu .....……………….............................…….. z Powiernik Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej Podlaskiej, przy ul. Narutowicza 64 A, w oparciu o treść
Ogólnych Warunków Umowy Zakupu Złota w Programie Powiernik.
Jednocześnie oświadczam, że przed zawarciem umowy zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie odstąpienia od niej, w terminie 14 dni od jej
zawarcia, bez podania przyczyny, na podstawie pisemnego oświadczenia oraz o tym, że wysłanie do wskazanej powyżej Spółki takiego oświadczenia przed
upływem wyżej wskazanego 14-sto dniowego terminu powoduje zachowanie tego terminu.
……..…………………………………………………………….….…....
Podpis Klienta
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