Индивидуално потвърждение относно държава на данъчно облагане съгласно
Общия Стандарт за Докладване (ОСД)
Individual tax residency certification form CRS
1.

Клиент - идентификацията се основава на действителни данни (всички полета са
задължителни) / Client – identification is based on actual data (all fields are mandatory)

1. Клиент (задължително) / Client (mandatory)
Име, Презиме, Фамилия / Title, name, surname
Мъж/Male

Личен номер ЕГН/Personal ID number EGN
Жена/Female

Дата на раждане/Date of birth

Място на раждане (град, село, държава) / Place of birth (city, country)

Гражданство/Citizenship:
БГ / BLG
________________________________
Постоянен адрес (улица, код, град, държава) / Address of permanent residence (street, postal code, city, country)

еиеие

Друго / Other:

Адрес за кореспонденция – ако е различен от постоянния адрес (улица, код, град, държава) / Mailing address - if different from address of permanent residency (street,
postal code, city, country)
Телефон / Telephone :

Eлектронна поща / E-mail:

Документ за самоличност, съгласно който е идентифициран Клиентът / Personal identification document according to which the Client's identity has been verified:
Номер/Number:

Дата на издаване/Date of Issue:

Издаден от/Issuing Authority of the ID:

Валиден до/ID valid until:

Данъчен идентификационен номер (задължително)/ Tax Identification Number (mandatory)
Държава, в която лицето е данъчно задължено/Country of tax residency
БГ/BLG
Друга/Other _______________________________
Клиентът, като гражданин и данъчно задължено лице в България, декларира, че личният номер е неговият Данъчен Номер и не му е издаден друг
данъчен номер./Client, as a citizen and tax resident of the Republic of Bulgaria hereby declares that his/her Personal ID number is his/her Tax Identification Number and
that no other Tax Identification Number has been issued to him/her.
Клиентът декларира, че посоченият по-долу Данъчен Номер му е бил издаден в държавата, където е данъчно задължено лице / Client hereby
declares that the below mentioned Tax identification number has been issued to him/her in his/her country of tax residence:

Данъчен Идентификационен Номер/ Tax identification number (TIN):
Ако сте данъчно задължено лице в повече държави, молим да предоставите такава информация отделно / If you have more tax residencies, please provide such
information separately

2. Подпис и потвърждение (задължително) / Signature and confirmation (mandatory)
1.

Клиентът потвърждава, че ако предостави в настоящото Потвърждение съгласно ОСД, каквато и да е информация
относно неговата идентификация в нова, актуализирана форма, това Потвърждение съгласно ОСД ще се смята за
искане тази информация да бъде изменена, като всички тези промени се смятат за ефективни, считано от получаване
на Потвърждението съгласно ОСД от агента, обработващ сделките в България. / Client acknowledges that if he/she states
in this Certification form CRS any his/her identification data in a new, updated form, this Certification form CRS shall also be
considered a request to amend these identification data and all of these changes become effective upon receipt of this
Certification form CRS by processing agent for Bulgaria.

2.

Съгласявам се, че всякакви лични данни, доведени до знанието на Pioneer Asset Management S.A. (PAM S.A.) или на
Регистрационния Агент, посочен в Проспекта и Правилата за Управление, в резултат на Потвърждението съгласно ОСД,
могат да бъдат съхранявани, използвани и прехвърляни от PAM S.A., от Регистрационния Агент, посочен в Проспекта и
Правилата за Управление, и от други дружества от групата на PAM S.A., за целите на осъществяването и развиването на
бизнес отношенията, както за целите на изпълнение на приложимите задължения във връзка с мерките за борба срещу
изпирането на пари или мерките срещу финансирането на тероризма, както и за целите на избягване на
инвестиционна измама в Европейския Съюз в съответствие с задълженията по ОСД на ОИСР (OECD Common Reporting
Standard); Съгласявам се, че за целите на предоставяне на допълнителни продукти и услуги, моите ли чни данни ще
бъдат прехвърляни в други държави, при спазване на българското законодателство. Личните ми данни могат да бъдат
прехвърляни в рамките на ЕС и във всяка друга държава, съобразно изискванията на приложимия закон или уредба (в
Люксембург, Чехия или България), включително да бъдат прехвърляни и на съответните данъчните органи. С

настоящето се съгласявам, че органите в Люксембург, Чехия и България могат да обменят всякакви мои лични данни с
други държавни органи, включително данъчни органи в юрисдикции, в които може да съм данъчно задължено лице. С
настоящото съм информиран, че имам право на достъп до моите лични данни и право да поискам тяхната корекция, в
случай че са неточни, или непълни. В тази връзка, мога да установя контакт в писмена форма с Société Générale Bank &
Trust S.A. (SGBT), чрез неговия Агент за обработка на сделките в България. Съгласявам се също, че SGBT или агентите за
обработка на сделките в България имат право да предоставят на УниКредит Булбанк АД данни от моята партида за
целите на осъществяване на текущи услуги на Притежателите на Дялове/Акции. Наясно съм, че PAM S.A., SGBT, или
който и да е от техните агенти, предвидени в Проспекта, и/или УниКредит Булбанк АД, съгласно техните задължения
произтичащи от законодателството за борба срещу изпирането на пари и мерките за избягване на финансирането на
тероризъм, имат право да поискат допълнителна информация и данни за идентификация, за да открият тази партида и
да обработят всяка последваща транзакция. / Client agrees that any personal data made known to Pioneer Asset
Management S.A. (PAM S.A.) or the Registrar Agent named in the Prospectus and Management Regulations as a result of this
Certification form CRS may be stored, used and transferred by PAM S.A., by the Registrar Agent named in the Prospectus and
Management Regulations and by other companies of PAM S.A. group of companies for the purpose of performing and
developing the business relationship, as well as for the purpose of fulfilling applicable anti-money laundering or counterterrorist financing obligations but also for avoiding investment fraud in the European Union and compliance with the
obligations of the OECD Common Reporting Standard; I agree that for the purpose of providing additional products and
services my personal data will be transferred to the other countries in accordance with the Bulgarian law. The personal data
may be as well transferred within the EU and in any other countries as required by applicable law or regulation (Luxembourg,
Czech or Bulgarian) including to relevant tax authorities. I hereby acknowledge that Luxembourg, Bulgarian and Czech
authorities may exchange any personal data with other national authorities, including tax authorities in jurisdictions where I
may be taxable. I am hereby informed that I have a right to access my personal data and may ask for a rectification thereof in
case where such personal data is inaccurate or incomplete. I may contact Société Générale Bank & Trust S.A. (SGBT) through
its processing agent for Bulgaria in writing in this regard. I also agree that SGBT or the processing agents for Bulgaria have the
authority to provide UniCredit Bulbank AD with details of my account to ensure ongoing Unitholder/Shareholder services. I
understand that PAM S.A., SGBT, or any of their agents as provided for in the Prospectus and/or UniCredit Bulbank AD have
the right to ask for further identification and information in order to open this account and to process any further transact ion,
arising from their obligations under anti-money laundering and counter-terrorist financing legislation.
3.

Декларирам, че имам достъп до Интернет, като доказателство е посочената по-горе електронната поща. За избягване
на съмнения, за целите на информиране на клиента за всякакви относими закони, обработващият агент за България ще
използва най-новата електронна поща, посочена от Клиента. / Client declares that he/she has access to the Internet while
on evidence he indicates his/her e-mail address above. For the avoidance of doubt, for the purpose of informing the Client
according to any relevant laws, processing agent of Bulgaria will use the latest e-mail address notified by the Client.

4.

Клиентът декларира, че не е политически изявено лице съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. / The
Client declares that he/she is not a politically exposed person according to the Law for anti-money laundering measures.

5.

Клиентът потвърждава, че цялата информация предоставена в настоящото Потвърждение съгласно ОСД е вярна и
пълна, както и че нито PAM S.A., нито SGBT или неговите агенти за обработка на сделките в България, са отговорни за
каквито и да е вреди, причинени в резултат на това, че Клиентът е посочил невярна или непълна информация. В случай,
че настъпи промяна в обстоятелствата (например, всяко обстоятелство, което прави информацията в това
Потвърждение съгласно ОСД или в друг предоставен документ, невярна), аз трябва своевременно да предоставя на
SGBT, или на неговите агенти за обработка на сделките в България, информация за промяната и да представя
необходимите документи свързани с нея. / Client confirms that all the information set out in this Certification form CRS is
correct and complete and that not PAM S.A. nor SGBT or its processing agents for Bulgaria are liable for any damage caused by
the Client's stating incorrect or incomplete information. In the case a change in circumstances occurs (i.e. any fact that makes
any information on this Certification form CRS or other documentation provided incorrect), I must inform SGBT or its
processing agents for Bulgaria without undue delay of the change and provide any supporting documentation required.

В/In
Подпис на клиента/ Client's signature

На/On

