SILVER AND GOLD
LUNASTUSLOMAKE
Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold:ia voi lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit lunastaa Sijoitusrahasto Zenito Silver and
Gold:in rahasto-osuuksia seuraavasti:
1. Täytä lunastuslomake ja merkitse siihen lunastettavien osuuksien lukumäärä.
2. Lunastushinta on lunastuspäivän osuuden arvo vähennettynä mahdollisella lunastuspalkkiolla.
3. Lunastussumma maksetaan pankkitilillenne. Maksu suoritetaan rahaston vahvistettujen sääntöjen mukaisella tavalla. Vahvistuksena
lunastuksesta lähetetään laskelma.

Toimeksiannon antajan tiedot
Asiakkaan / Yhteisön nimi

Henkilötunnus / Y-tunnus

Kansalaisuudet / Kotipaikka

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Asuinvaltiot / yhteisö n vero tusmaat

Tilinumero (IBAN)

Puhelinnumerot

Sähköposti

Lisätietoja, esim. yrityksen tai yhteisön yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti

Pääasiallisen liiketoimipaikan osoite (mikäli eri kuin edellä mainitut osoitetiedot)

Toimeksiannon tiedot
Sijoitusrahaston nimi

Osuussarja

Lunastettavien osuuksien lukumäärä

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold

Allekirjoitus
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitettu lunastuslomake toimitetaan Zenito Oy:lle henkilökohtaisesti, telefaksin, sähköpostin tai postin välityksellä.

Toimeksiannon vastaanottajan yhteystiedot
Zeni to Oy
Pos ti os oi te:
Faks i :
Sähköpos ti :

Döbel ni nkatu 2 E 29, FI-00260 Hel s i nki
+358 10 752 0030
i nfo@zeni to.fi

Ne hyväksyttävät lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu pankkipäivänä kello 13 mennessä, toteutetaan saman päivän arvoon.

Toimeksiannon antajaa pyydetään vastaamaan alla olevaan kysymykseen, vakuuttaen annetun tiedon oikeaksi.
Onko taustatiedoissanne muutoksia, koskien esim. verovelvollisuutta kuten verotuksellista asuinvaltiota taikka verotusmaata,
sijoitusvarallisuutta taikka taloudellista asemaa, päätoimialaa, tosiasiallisia edunsaajia, PEP-statusta (poliittinen aktiivisuus koskien
luonnollista henkilöä / yrityksen tai muun yhteisön edustajaa ja/tai yrityksen tai muun yhteisön tosiasiallista edunsaajaa), tms.?
Ei
Kyllä. Tässä tapauksessa pyydetään toimeksiannon antajaa päivittämään muuttuneet taustatiedot merkintälomakkeen ’Luonnollinen
henkilö’ tai ’Yritykset ja muut yhteisöt’ -lisätietolomakkeella ja toimittamaan lisätietolomake allekirjoitettuna Zenito Oy:lle
lunastuslomakkeen ohessa.

Zenito Oy käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevien säädösten mukaisesti sekä tietosuojalausekkeessa ja -selosteessa tarkemmin
todetuin tavoin, joihin asiakkaan tulisi tutustua. Tietosuojalauseke ja seloste ovat saatavissa Zenito Oy:n verkkosivuilta www.zenito.fi.

Zenito Oy
Döbelninkatu 2 E 29, FI-00260 Helsinki
Döbelninkatu 2 E 29, 7 krs. (käynti)

Puh. 09 171 0040
Faksi 010 752 0030
info@zenito.fi

Y-tunnus: 2573467-6
Kotipaikka: Espoo
www.zenito.fi v21-04

