Yhteisöasiakaan asiakastiedot ja eQ:n verkkopalvelun avaaminen
I YHTEISÖN PERUSTIEDOT
Nimi:

Y-tunnus:

LEI-tunnus (täytetään vain, jos salkussa
pörssinoteerattuja rahoitusvälineitä):

Katuosoite:

Postinumero ja postitoimipaikka:

Puhelinnumero:

Verotusmaa:

Yhteyshenkilö:

Sähköpostiosoite:

Pääasiallinen toimiala:

Pankkitilin numero IBAN-muodossa:

☐ Asiointiin saa käyttää sähköisiä viestintävälineitä
Asiakas antaa samalla suostumuksensa siihen, että eQ voi täyttää tiedonantovelvollisuutensa sähköisiä viestintävälineitä käyttäen.

☐ Asiointiin ei saa käyttää sähköisiä viestintävälineitä
Yhteisön tosiasialliset edunsaajat
Ilmoita alla ne luonnolliset henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti enemmän kuin 25 % yhtiön osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä
tai joilla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavasta toimielimestä.
Tosiasiallisen edunsaajan nimi:

☐

Henkilötunnus:

Verotusmaa ja verotunnus (jos muu kuin
Suomi):

Omistusosuus (%) tai
muu peruste
päätösvallalle:

Kenelläkään henkilöllä ei ole edellä mainittua asemaa. Tällöin lain mukaan tosiallisiksi edustajiksi katsotaan yhteisön hallitus. Huomioi alla
olevissa kysymyksissä poliittisesta vaikutusvallasta ja verovelvollisuuksista myös hallituksen jäsenet.

☐

Yksi tai useampi em. henkilöistä on tai on ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (eli hänellä on ollut merkittävä julkinen tehtävä) tai poliittisesti
vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani.
Tarkempi selvitys:

Onko yhteisö tai joku sen tosiasiallisista edunsaajista verovelvollinen muualla kuin Suomessa?
Verovelvollisuudella tarkoitetaan tässä verotuksellista kotipaikkaa. Esimerkiksi: Yhdysvaltain kansalaisuus riippumatta asuinmaasta (mukaan lukien
kaksoiskansalaiset), työ- tai oleskelulupa ulkomailla tai muu syy miksi henkilö on verovelvollinen muualla kuin Suomessa.

☐ Ei
☐ Kyllä, yhteisö taikka yksi tai useampi sen tosiallisista edunsaajista on verovelvollinen muualla kuin Suomessa. Liitä mukaan tarkempi selvitys
mukaan lukien kyseisten verovelvollisten verotunnukset näissä maissa. eQ antaa tarvittaessa lisätietoa tarvittavista tiedoista.

II YHTEISÖN SIJOITETTAVIEN VAROJEN ALKUPERÄ
Lain mukaan meidän on selvitettävä yhteisön sijoitettavien varojen alkuperä. Ilmoita pääasiallinen alkuperä, tai jos varoja on useasta merkittävästä
lähteestä, kahdesta kolmeen tärkeintä lähdettä.
Mikä on yhteisön sijoitettavien varojen alkuperä?
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Yhteisöasiakaan asiakastiedot ja eQ:n verkkopalvelun avaaminen
III LISÄTIETOJA
Jos jokin olennainen seikka jäi edellä puuttumaan, kerro siitä tässä:

IV VALTAKIRJA YHTEISÖN SIJOITUSSALKKUJEN SEURAAMISEEN JA TOIMEKSIANTOJEN ANTAMISEEN eQ:N VERKKOPALVELUSSA
Valtuutetun nimi:

Henkilötunnus:

Valtuutetulla on oikeus seurata yhteisön sijoitussalkkujen tietoja sekä antaa itsenäisesti toimeksiantoja yhteisön lukuun eQ:n verkkopalvelussa.
Tämän valtuutuksen käyttö edellyttää, että valtuutettu rekisteröityy eQ:n verkkopalveluun osoitteessa www.eq.fi/fi/registration.
Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa eQ:lle kirjallisesti valtuutuksen muuttamisesta. Muutos tulee voimaan, kun eQ on vahvistanut sen vastaanottamisen.

☐ Tämä valtuutus kumoaa yhteisön mahdollisesti aiemmin antaman valtuutuksen yhteisön sijoitussalkkujen seuraamiseen ja toimeksiantojen
antamiseen eQ:n verkkopalvelussa, mutta ei muita valtuutuksia.

V YHTEISÖN EDUSTAJAN ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS
Vakuutan, että edellä antamani tiedot ovat oikein ja että minulla on oikeus antaa edellä annettu valtuutus.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yhteisön puolesta allekirjoittavalla henkilöllä on oltava toimivalta nimenkirjoittamiseen (edustamis- tai nimenkirjoitusoikeus kaupparekisteriotteessa tai
muu valtuutus). Lisäksi allekirjoittajan on toimitettava eQ:lle kopio mahdollisesta valtakirjasta sekä voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta (passi,
henkilökortti, ajokortti), ellei niitä ole aiemmin toimitettu eQ:lle.
Pyydämme allekirjoittamaan lomakkeen ja toimittamaan lomakkeen sekä tarvittavat liitteet eQ Varainhoito Oy:lle sähköpostitse skannattuna
osoitteeseen asiakaspalvelu@eQ.fi, faxilla numeroon (09) 6817 8766 tai postitse osoitteella Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki. Voit myös toimittaa
lomakkeen omalle asiakasyhteyshenkilöllesi.

eQ Varainhoito Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä voit lukea
lisää asiakasrekisterin tietosuojaselosteesta osoitteessa www.eQ.fi/tietosuoja.
Asiakkaan asiakastietolomakkeella antamia tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen
sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on
saatu, tutkintaan saattamista varten.
Ulkomailla verovelvollista asiakasta koskevia tietoja kerätään ja luovutetaan Verohallinnolle, joka lähettää tietoja sekä EU-valtioihin että EU:n ulkopuolisiin
valtioihin. Tällaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa lähetettävät tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista.
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