WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA Z KLIENTA DETALICZNEGO NA
KLIENTA PROFESJONALNEGO
DANE IDENTYFIKACYJNE
Imię i nazwisko (nazwa)
PESEL (NIP)
Numer rachunku
TREŚĆ WNIOSKU
☐zawierałem transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w
złotych 50 000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością
co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
(potwierdzeniem tego są w szczególności wyciągi z operacji na rachunku
instrumentów finansowych za ostatnie 12 miesięcy)
☐ wartość mojego portfela instrumentów finansowych łącznie ze środkami
Oświadczam, że jestem
pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w
podmiotem spełniającym
złotych 500 000 euro;
dwa kryteria:
Zaznaczając powyższe okienko niniejszym oświadczam, że ww. środki są lub
(prosimy zaznaczyć dwa
mogą być przeznaczone w celu inwestowania w instrumenty finansowe.
okienka)
(potwierdzeniem tego są w szczególności wyciągi potwierdzające wartość
portfela instrumentów finansowych, depozytów środków pieniężnych oraz
lokat terminowych aktualne na dzień złożenia wniosku)
☐ pracuję lub pracowałem w sektorze finansowym przez co najmniej rok na
stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie
instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być
świadczone przez TMS Brokers na moją rzecz.
(potwierdzeniem tego jest w szczególności CV Klienta, świadectwo pracy,
umowy cywilnoprawne określające zakres obowiązków lub inne dokumenty
potwierdzające staż pracy w sektorze finansowym i posiadaną wiedzę w
zakresie inwestowania w określone instrumenty finansowe)
Załączniki potwierdzające
spełnienie przeze mnie
wybranej opcji:
Oświadczam, że TMS Brokers poinformował mnie o zasadach traktowania przez TMS Brokers Klientów
Profesjonalnych w ramach świadczonych usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych.
Będąc świadom niższego poziomu ochrony, niniejszym potwierdzam podtrzymanie wniosku o traktowanie
mnie jako Klienta Profesjonalnego. Potwierdzam także prawdziwość dostarczanych przeze mnie danych
oraz zobowiązuję się do ich aktualizacji.
Podpisując niniejszy wniosek oświadczam, że otrzymałem/otrzymałam i zapoznałem/zapoznałam się z
Specyfiką Instrumentów Finansowych TMS Connect Professional oraz Tabelą Opłat i Prowizji TMS Connect
Professional.

Data

Imię i nazwisko
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentacji)

Podpis
(Podpisy osób uprawnionych do
reprezentacji)

