ZAUPNO

OBRAZEC
ZA SPREMEMBO NALOŽBENE POLITIKE IN PRENOS SREDSTEV MED SKLADI ZA PRODUKTA MERKUR
TOP INVEST IN TOP INVEST UNI
(Spremembe so možne ob vsakokratni zapadlosti plačila premije. Začetek spremembe je lahko samo 1. v mesecu.)

Številka pogodbe:

Začetek veljavnosti spremembe:

Obstoječi podatki:
Zavarovalec:

Davčna številka:

Datum, kraj in država rojstva:
Ulica, hišna št., poštna št., kraj, država:
Začasni naslov:
Državljanstvo:

Telefon:

Vrsta osebnega dokumenta:

□ potni list

E-mail:

□ osebna izkaznica

Izdajatelj os. dok.:

□ vozniška izkaznica

Številka os. dok.:

Zavarovalec izjavljam, da sem državljan ZDA oziroma rezident ZDA za davčne namene oziroma sem davčni rezident v
drugih državah in se obvezujem, da bom zavarovalnico nemudoma pisno obvestil, če bo prišlo do spremembe glede teh
podatkov (v skladu s FATCA in CRS):
□ NE, nisem
(FATCA)

□ DA, sem:
□ državljan ZDA
□ rezident ZDA za davčne namene (FATCA)
Številka TIN (tax identification number) oz. SSN (social security number):

□ NE, nisem
(CRS)

□ DA, sem davčni rezident v drugih državah (op.: ne vpisuj za SLO in ZDA!) (CRS)
Navedite vse druge države in davčne številke:

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranju denarja in financiranja terorizma (61. člen ZPPDFT-1) je zavarovalnica
dolžna izvesti postopek, s katerim se ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba
je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi,
vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Za ožje družinske člane se šteje zakonec ali zunajzakonski
partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. Za ožje sodelavce se šteje vsako fizično osebo, ki
ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima katere druge tesne poslovne stike.
Zavarovalec izjavljam, da:

☐ nisem politično izpostavljena oseba

☐ nisem politično izpostavljena oseba

Sprememba odstotka delitve tekoče naložbene premije med skladi :
Sklad svetovnih delnic – Deutsche Invest II Global Equity High Conviction Fund LC

%

Sklad evropskih delnic – Deutsche Invest II European Top dividend LC

%

Obvezniški sklad – Deutsche Invest I Global Bonds LC

%

Sklad trenutnih priložnosti (izberi samo en sklad trenutnih priložnosti):
□ Deutsche Invest I New Resources LC □ DWS Funds Global Protect 90

%

Posameznemu skladu se lahko dodeli med 0 in 100 odstotkov, seštevek deležev v vseh štirih skladih ne sme presegati 100 odstotkov. Enkrat letno je
sprememba naložbene politike brezplačna, drugače so stroški spremembe 7,30 EUR.

Obr. št.: OZ-O-034
Merkur zavarovalnica d.d. Ljubljana, Dunajska 58, Ljubljana
Ostali podatki o zavarovalnici so dostopni prek spletne strani www.merkur-zav.si.

ZAUPNO

Prenos sredstev med skladi (Stroški prenosa sredstev med skladi znašajo 10 EUR.)
A)Sklad svetovnih delnic – Deutsche Invest II Global Equity
High Conviction Fund LC

B)Sklad evropskih delnic – Deutsche Invest II European
Top dividend LC

C)Obvezniški sklad – Deutsche Invest I Global Bonds LCH

D)Sklad trenutnih priložnosti - Deutsche Invest I New
Resources LC

E)Sklad trenutnih priložnosti - DWS Funds Global Protect 90
Želim prenos sredstev iz sklada 1______ v sklad 1______ v višini 2_________ EUR, ______število enot, _______%
Želim prenos sredstev iz sklada 1______ v sklad 1______ v višini 2_________ EUR, ______število enot, _______%
Želim prenos sredstev iz sklada 1______ v sklad 1______ v višini 2_________ EUR, ______število enot, _______ %
Želim prenos sredstev iz sklada 1______ v sklad 1______ v višini 2_________ EUR, ______število enot, _______ %
Želim prenos sredstev iz sklada 1______ v sklad 1______ v višini 2_________ EUR, ______število enot, _______ %
1Vpišite

črko pred skladom, 2Vpišite znesek ali število enot ali odstotek!

Pojasnilo k navedbi skladov:
S skladom evropskih delnic –Deutsche Invest II European Top dividend LC se je dne 17.07.2015 združil sklad Deutsche Invest I European Value LC, ki se
je prej imenoval DWS Invest European Value LC, še pred tem pa se je imenoval DWS Invest Top Dividend Europe LC, še pred tem pa DWS Invest
European Dividend Plus LC.
Z obvezniškim skladom – Deutsche Invest I Global Bonds LCH se je dne 07.11.2014 združil sklad DWS Invest Income Strategy Systematic LC, ki se je dne
29.04.2013 združil s skladom - DWS Invest Income Strategy Plus LC, ki se je pred tem imenoval DWS Invest Total Return Bonds LC.
S skladom trenutnih priložnosti - DWS Funds Global protect 90 se je dne 07.06.2013 združil sklad DWS Flex Profit 80.
Sklad svetovnih delnic – Deutsche Invest II Global Equity High Conviction Fund LC se je predhodno imenoval Deutsche Invest II Global Growth LC pred
tem pa DWS Invest II Global Growth in se je dne 25.07.2013 združil s skladom svetovnih delnic – DWS Invest Global Equities LC.
Sklad trenutnih priložnosti - Deutsche Invest I New Resources LC se je prej imenoval DWS Invest New Resources LC.
Več o aktualnih skladih trenutnih priložnosti si lahko preberete na spletni strani www.merkur-zav.si
Zavarovalec, zavarovanec, posrednik oz. zastopnik s podpisom obrazca potrjujejo, da so pred podpisom obrazca v celoti in popolnoma pisno seznanili
oz. bili pisno seznanjeni s podatki iz 522 in 545. člena Zakona o zavarovalništvu.

Kraj in datum:_________________________________________________

Podpis zavarovalca:_______________________________________________________________
(če je to podjetje, tudi žig podjetja)

Podpis zastopnika oz. posrednika in številka licence: ______________________________________________________________

Obr. št.: OZ-O-034
Merkur zavarovalnica d.d. Ljubljana, Dunajska 58, Ljubljana
Ostali podatki o zavarovalnici so dostopni prek spletne strani www.merkur-zav.si.

