ДОГОВОР-ПОРЪЧКА ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ
Днес, ______ , УД „СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” АД и Клиент, сключиха настоящия Договор-поръчка за покупка на дялове
на договорен фонд ("Поръчка"), при посочените по-долу условия:
Данни за управляващото дружество
УД „СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” АД, ЕИК 175040675
Седалище, адрес на управление: гр.София, ул." Екзарх Йосиф"№ 31, ет.2;
Телефон: +359 2 815 40 00; Факс: +359 2 815 40 10; ел. поща: contact@skyfunds.bg
В интерес на инвеститорите е да се запознаят с потвърдения от Комисията за финансов надзор проспект на
договорния фонд, който може да бъде получен във всеки офис, където се предлагат дялове от фонда, както и на
интренет страницата на УД „СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” АД www.skyfunds.bg.
ПОРЪЧКА №: ....................... ДАТА И ЧАС НА ПРИЕМАНЕ: ...............................................
МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ: ………………………….
1. ДАННИ ЗА КЛИЕНТА
Клиентски № ..............................
Име(Наименование) ........................................................................................................................ ЕГН (ЕИК): .................................
Паспортни данни:лична карта (паспорт): ................................. , издаден(а) на ........................... г. от МВР .........................................
Адрес: .....................................................................................................................................................................................................
Представител / пълномощник: ......................................................................, пълномощно № ..................., дата: ............................
Адрес за кореспонденция (на клиента или на пълномощника) ............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Телефон: .................................................. Електронна поща: .................................................
2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ
3. ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Емитент ___________________________________ , ISIN _________________ , КЛАС ___________
Брой дялове: броят дялове е равен на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял като се извършва
закръгляване до четвъртия знак след десетичната запетая.
Емисионна стойност на 1 дял: определя се в най-близкия следващ работен ден
Стойност на поръчката (внесена сума): ....................................
Срок на изпълнение: В работния ден, следващ деня на подаване на поръчката, но не по-късно от □ 3 работни дни; □7 дни
Специални инструкции на клиента: _________________________________________
4. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
□ в брой
□ по банков път
5. НАЧИН И МЯСТО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОТВЪРЖДЕНИЕТО:
□ в офиса, в който е подадена поръчката □ на адреса за кореспонденция □ на посочения електронен адрес □ факс .................
6. ИЗДАВАНЕ НА ДЕПОЗИТАРНА РАЗПИСКА ЗА ПРИДОБИТИТЕ ДЯЛОВЕ:
Клиентът □ желае □ не желае да му бъде издадена депозитарна разписка
7. Допълнителни условия на Договора-поръчка:
7.1. УД може временно да спре обратното изкупуване на дяловете нa Фонда при условията и по реда, предвидени в правилата
и проспекта на Фонда. Заедно с решението за спиране на обратното изкупуване УД спира емитирането на дялове за срока на
временното спиране. В тези случаи УД уведомява Клиента за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, както и при
последващо решение за възстановяването му чрез оповестяване на интернет страницата на УД „СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА
АКТИВИ” АД.
7.2. УД може да откаже да приеме или изпълни поръчка, ако тя не бъде подадена в установената за това форма и ред, както и в
случаите на спиране на обратно изкупуване и емитиране на дялове.
7.3. При промени в действащото законодателство, които противоречат на разпоредби от настоящия договор-поръчка, УД
прилага съответно действащото законодателство без да има задължение да уведомява КЛИЕНТА и да иска съгласието му.
Приел поръчката от името на
УД „СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” АД
проверил самоличността и
извършил проверка на идентификацията
на клиента на .................../ ...................... часа. :

Клиент
/представляващ /:

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

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

ДЕКЛАРАЦИЯ
към поръчка за покупка на дялове на ДФ __________________
Nо ................................. / .....................
Подписаният/ та ……………………...................................................…………………….………………….., ЕГН: ….……………………., постоянен адрес:
………………………………………………………………………. гражданство: ……………………….., документ за самоличност: ........................................
изд. на ..................... от МВР ........................ , в качеството ми на …................................................ в ........................................,
ЕИК/БУЛСТАТ .................................., вписано в регистъра при .........................................................................данъчен номер
......................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Имах възможността да се запозная с:
а) пълния текст на актуалния Проспект за публично предлагане на дялове на Договорния фонд и приемам условията и
рисковете относно инвестиране в дялове на фонда;
б) допълнителната информация относно съдържанието на поръчката;
в) последната публикувана емисионна стойност/цена на обратно изкупуване на дяловете на фонда.
г) Документа с ключовата информация за инвеститорите преди подписване на договора-поръчка.
2. (при поръчка за обратно изкупуване) Дяловете - предмет на поръчката за обратно изкупуване не са блокирани в Централен
Депозитар АД и върху тях не е учреден залог и не е наложен запор.
3. □ Заемам / □ Заемал съм / □ Не съм заемал висша държавна длъжност. (само за физически лица)
4. Съм запознат с реда за подаване и разглеждане на жалби, съгласно процедурата за обработка на жалби на УД, достъпна на
интернет страницата дружеството www.skyfunds.bg.
5. Декларирам по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка) в размер
.............................................................................................................................................,
имат
следния
произход:
........................................................................................................................................
(Попълва се при сделки с дялове на стойност над 30 000 лв по банков път и над 10 000 лв на каса)
6. Съм длъжен да уведомя незабавно УД за всяка промяна в идентификационните ми данни, адресна регистрация, адрес за
кореспонденция, телефонен номер и електронна поща, както и предоставена банкова сметка. За юридически лица, промяната
в идентификационните данни по предходното изречение включва и промяната в представляващия дружеството и/или
действителният собственик на дружеството по смисъла на действащите законови определения.
7. Съм запознат с Политиката за поверителност на лични данни на УД, достъпна на интернет страницата на дружеството
www.skyfunds.bg и информационните права на субектите на лични данни при записване/обратно изкупуване на дялове на
договорни фондове.
8. Не съществуват законови пречки за поемане на задълженията и правата по този договор-поръчка от моя страна и с това не се
нарушава приложимото по договора право.
9. Получих екземпляр от горепосочената Поръчка.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
обстоятелства.

гр. ___________
дата: ___________

Декларатор: ...........................

