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UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO (Umowa) 
 

 

 

 
  –   –     

data                                                                                 nazwa miejscowości 

 

pomiędzy 
 

F-Trust S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000397407, kapitał zakładowy: 106 400 zł, kapitał wpłacony: 106 400 zł, 

REGON: 145817467, NIP: 1080011502, w imieniu której działa: 

Krzysztof Jeske – Prezes Zarządu 

zwaną dalej Dystrybutorem, 
 

a 
 

imię i nazwisko / nazwa Klienta instytucjonalnego* 

 

Status dewizowy: X Rezydent   Nierezydent 

 

 

 

 

Dane kontaktowe: 

 

Adres e-mail:  Numer telefonu:            

 
zwanym/ą dalej Klientem, 

Dystrybutor i Klient łącznie zwane dalej Stronami. 

 

 

Data urodzenia:   –   -     PESEL:            

 

NIP*:           REGON*:            

 

Dowód osobisty:           Paszport:   –         

 

Obywatelstwo:   

 

Reprezentacja*:  jednoosobowa 
 

  dwuosobowa 
 

  inna 

 

Adres stały / siedziba*: 
 

Miejscowość:  Kod pocztowy:   -    

 

Ulica, nr domu/lokalu:  

 

Kraj:  

Numer KRS lub innego 

rejestru*: 
 

Adres korespondencyjny: 

 

Miejscowość:  Kod pocztowy:   –    

 

Ulica, nr domu/lokalu:  

 

Kraj:  
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WSPÓŁMAŁŻONEK / REPREZENTANT KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO* / PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY UMOCOWANY 

DO KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO 

 

imię i nazwisko  

Status dewizowy:  Rezydent   Nierezydent 

 
REPREZENTANT KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO* / PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY UMOCOWANY DO KORZYSTANIA Z USŁUG 

SERWISU TELEFONICZNEGO 

 

imię i nazwisko  

Status dewizowy:  Rezydent   Nierezydent  

 
Nazwa banku/waluta rachunku:  
 

Numer rachunku bankowego do odkupień:                           

 

Nazwa banku/waluta rachunku:  
 

Numer rachunku bankowego do odkupień:                           

 

Nazwa banku/waluta rachunku:  
 

Numer rachunku bankowego do odkupień:                           

 

 

 

Data urodzenia:   –   –     PESEL:            

 

Dowód osobisty:    –       Paszport:   –         

 

Obywatelstwo:   

 

 

Miejscowość:  Kod pocztowy:   –    

 

Ulica, nr domu/lokalu:  

 

Kraj:  

 

 

Data urodzenia:   –   –     PESEL:            

 

Dowód osobisty:    –       Paszport:   –         

 

Obywatelstwo:   

 

 

Miejscowość:  Kod pocztowy:   –    

 

Ulica, nr domu/lokalu:  

 

Kraj:  

 

HASŁO TELEFONICZNE KLIENTA: 
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Strony niniejszym postanawiają co następuje:  

§1 

Niniejsza Umowa oraz „Regulamin korzystania z usług korzystania z usług serwisu telefonicznego” (Regulamin), stanowiący 

integralną część Umowy, określają zasady korzystania przez Klienta z usług serwisu telefonicznego (Usługa).  

§ 2 

Niniejsza Umowa obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne określone w Regulaminie (Fundusze), w których Klient jest 

uczestnikiem lub stanie się uczestnikiem w okresie obowiązywania Umowy, o ile Fundusze te zostaną udostępnione w serwisie 

telefonicznym.  

§ 3 

1. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej Umowy, w tym Regulaminu.  

2. Klient zawierając niniejszą Umowę ustanawia dla Dystrybutora pełnomocnictwo wraz z prawem substytucji 

do składania w jego imieniu pisemnych zleceń lub dyspozycji na podstawie zleceń i dyspozycji złożonych 

za pomocą serwisu telefonicznego. Dystrybutor zastrzega sobie prawo udzielania pełnomocnictw pracownikom 

Dystrybutora. Pełnomocnictwo to obejmuje prawo sporządzania, podpisywania i składania do realizacji zleceń 

i dyspozycji dotyczących rejestrów Klienta prowadzonych we wszystkich Funduszach. Pełnomocnictwo to obejmuje 

także wszelkie rejestry, które Klient otworzy za pośrednictwem Dystrybutora w Funduszach po zawarciu niniejszej 

Umowy.  

3. Klient zobowiązuje się korzystać z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem.  

4. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi przez Klienta, z zastrzeżeniem ograniczeń 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

§ 4 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

2. Strony mogą rozwiązać Umowę na zasadach określonych w Regulaminie.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, za wyjątkiem zmian Regulaminu, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 5 

1. Zmiana numeru rachunku bankowego Klienta, na który wpływać mają środki z odkupienia jednostek uczestnictwa, 

może być dokonana tylko poprzez oświadczenie złożone Dystrybutorowi na piśmie. 

2. Jeżeli klient nie określi numeru rachunku bankowego w zleceniu otwarcia rejestru lub w niniejszej Umowie nie będzie 

możliwa wypłata środków pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa do czasu otrzymania przez Spółkę 

pisemnego oświadczenia Klienta, w którym wskaże on rachunek bankowy. 

3. Jeśli Klient po zawarciu Umowy w zleceniu otwarcia rejestru lub w inny złożonym pisemnie zleceniu określi rachunek 

bankowy, na który wpływać mają środki z odkupienia jednostek uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego, 

rachunek ten pozostanie właściwy na równi z rachunkiem wskazanym w niniejszej Umowie. 

4. W przypadku podania więcej niż jednego rachunku bankowego Klient przy zleceniu umorzenia jednostek 

uczestnictwa może wskazać na który z tych rachunków mają wpłynąć środki.  

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują odpowiednie zastosowanie zapisy Regulaminu 

oraz przepisy obowiązującego prawa. 

2. W sprawach dotyczących uczestnictwa w funduszu mają zastosowanie postanowienia statutu lub prospektu 

informacyjnego danego Funduszu oraz odpowiednie przepisy polskiego prawa. 

§ 7 

1. Załącznikiem do Umowy jest Regulamin. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Klienta i Dystrybutora. 

2. Przez prawidłową Umowę rozumie się Umowę, która zawiera wszelkie wymagane dla danego Klienta dane 

i dokumenty określone w Regulaminie. 

 

 

 

 

 

Klient 

 
 

Dystrybutor 

 

 

 

Imię i nazwisko Pracownika Dystrybutora 

 

   

Stempel Dystrybutora Pieczęć imienna i podpis Pracownika Dystrybutora 


