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ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM 

INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
NR …………………… 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Adres  

 
W związku z zawarciem w dniu ……………….. Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania Portfelem 
Instrumentów Finansowych (dalej „Umowa”) udzielam niniejszym pełnomocnictwa Money Makers 
Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( ul. Domaniewska 39 A, 02-672 
Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350402, NIP: 1080008799, dalej „Spółka”), z 
prawem substytucji na rzecz pracowników Spółki oraz osób współpracujących ze Spółką, do 
dokonywania wszelkich czynności związanych z Zarządzaniem Portfelem Instrumentów Finansowych 
zgodnie z Umową. Spółka może być drugą stroną czynności prawnych, których dokonuje w imieniu 
Klienta. 
 
Pełnomocnictwo zawiera w szczególności umocowanie do: 
 
1. nabywania i zbywania w moim imieniu Instrumentów Finansowych, w tym nabywania i żądania 

odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, odbioru należnych kwot 
z tytułu odkupienia takich tytułów uczestnictwa, udziału w oferowanych przez ww. instytucje 
programach inwestowania oraz składania dyspozycji przesyłania do Spółki potwierdzeń realizacji 
operacji przez instytucje zbiorowego inwestowania w terminach i w sposób według uznania Spółki, 
jak też podpisywania z instytucjami zbiorowego inwestowania wszelkich umów związanych           
z nabywaniem i żądaniem odkupienia tytułów uczestnictwa; 

2. subskrybowania i dokonywania w moim imieniu zapisów na Instrumenty Finansowe oraz do 
składania w moim imieniu oświadczeń wymaganych przy takich zapisach, a także odbioru 
Instrumentów Finansowych, potwierdzeń ich nabycia lub świadectw depozytowych i kwot 
wpłaconych w związku ze składaniem zapisów i subskrypcji; 

3. realizowania w moim imieniu praw wynikających z posiadania Instrumentów Finansowych, w tym 
prawa poboru akcji; 

4. zawierania w moim imieniu kontraktów terminowych; 
5. przenoszenia w moim imieniu Aktywów pomiędzy moimi Rachunkami objętymi Umową, jak 

również dokonywania w moim imieniu przelewów środków pieniężnych z rachunku pieniężnego   
w Domu Maklerskim (DM) bądź rachunku bankowego, objętych Umową, na inny rachunek 
bankowy klienta, nieobjęty Umową; 

6. dokonywanie przelewów, transferów w związku z czynnościami określonymi w punktach: 1, 2, 7, 
11; 

7. zawierania w moim imieniu transakcji walutowych, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami dewizowymi i służy zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym lub związane jest z 
obrotem zagranicznymi Instrumentami Finansowymi; 

8. zawierania w moim imieniu umów krótkiej sprzedaży i pożyczek Instrumentów Finansowych; 
9. deponowania Instrumentów Finansowych na moich Rachunkach objętych Umową a także, jeśli 

jest to konieczne, rejestrowania ich na rejestrach zagranicznych papierów wartościowych oraz 
innych rachunkach i rejestrach służących do rejestrowania instrumentów finansowych; 
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10. dokonywania przelewów z mojego rachunku pieniężnego w Domu Maklerskim (DM) lub rachunku 
bankowego na rzecz Spółki celem wypełnienia moich zobowiązań wobec Spółki wynikających              
z Umowy, w szczególności w celu pobrania należnej opłaty za Zarządzanie Portfelem; 

11. zawierania i rozwiązywania w moim imieniu i na mój rachunek umów: o prowadzenie rachunków 
lokat terminowych, umów lokat terminowych, składania wymaganych oświadczeń i wzorów 
podpisów, oraz lokowania na nich środków pieniężnych, a także dokonywania lokat terminowych 
na moim rachunku bankowym; 

12. zawierania z właściwymi pośrednikami umów dotyczących odraczania płatności za nabywane 
instrumenty finansowe; 

13. przedstawiania w moim imieniu i na mój rachunek instrumentów finansowych do wykupu przez 
emitentów; 

14. zawierania i rozwiązywania w moim imieniu i na mój rachunek wszelkich umów dotyczących 
świadczenia usług maklerskich, rachunków, ewidencji oraz rejestrów instrumentów finansowych, 
w tym rachunków papierów wartościowych i rejestrów zagranicznych papierów wartościowych, jak 
również rachunków pieniężnych oraz rachunków bankowych oraz składania wymaganych 
oświadczeń i wzorów podpisów, a także udzielania w moim imieniu odpowiednich pełnomocnictw 
wymaganych do zawarcia tych umów; 

15. odbioru zawiadomień o zawartych transakcjach, zrealizowanych ofertach oraz wszelkich 
wyciągów okresowych z rachunków objętych Umową; 

16. przekazywania podmiotom prowadzącym rachunki, ewidencje lub rejestry, o których mowa w pkt. 
14, moich danych osobowych w niezbędnym zakresie i wyrażania w moim imieniu zgody na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez te podmioty, o ile będzie to konieczne do 
właściwego wykonania usług oraz do aktualizacji moich danych przetwarzanych przez te 
podmioty; 

17. składania wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem czynności określonych w 
niniejszym Pełnomocnictwie; 

18. zawierania i rozwiązywania w moim imieniu i na moją rzecz umów dodatkowych związanych z 
usługami świadczonymi przez Dom Maklerski (DM) i/lub Bank Depozytariusz, w tym 
umożliwiających składanie zleceń lub dyspozycji nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych 
za pomocą środków telekomunikacyjnych oraz umów dotyczących szczególnego sposobu 
płatności za nabywane Instrumenty Finansowe; 

19. zawierania w moim imieniu i na mój rachunek transakcji poza rynkiem regulowanym oraz 
alternatywnym systemem obrotu; 

20. przekazywania danych i odpowiedzi zawartych w Kwestionariuszu Weryfikacji Profilu Klienta firmie 
inwestycyjnej przyjmującej i przekazującej zlecenia lub dystrybutorowi jednostek uczestnictwa 
celem realizacji transakcji dotyczących tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez te podmioty oceny odpowiedniości i 
adekwatności danego instrumentu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 

W zakresie nieuregulowanym w Pełnomocnictwie zastosowanie mają postanowienia Umowy oraz 
Regulaminu. 
 

Klient:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


