INVESTICINIŲ VIENETŲ PIRKIMO PARAIŠKA

VALDYMO ĮMONĖ

1.
Pavadinimas
Adresas
Kodas

UAB „Dovre Forvaltning“
Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, Lietuva
302589746
INVESTUOTOJAS / NAUDOS GAVĖJAS

2.

Vardas Pavardė
Telefonas
El. pašto adresas
Sąskaitos nr.
Bankas
Slaptažodis*
*Slaptažodį galite rasti Investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartyje.
VIENKARTINĖ INVESTICIJA (INVESTUOJAMA SUMA)

3.
Subfondas

Platinimo mokestis* priklauso nuo investuojamos sumos
0 – 2 999 999 NOK arba
3 000 000 – 4 999 999 NOK
5 000 000 ir daugiau NOK arba
0 – 339 999 EUR
arba 340 000 – 559 999 EUR 560 000 EUR ir daugiau
Dovre Inside Nordic
3%
2%
1%
Dovre Baltic Sea
3%
2%
1%
* Platinimo mokestis yra taikomas asmenims, kurie tapo subfondų dalyviais nuo 2017 m. vasario 20 d. Platinimo mokestis
mokamas prieš išleidžiant investicinius vienetus.

Subfondas

Investuojama suma įrašoma
investuotojo*

Dovre Inside Nordic
Dovre Baltic Sea

Platinimo mokestis įrašomas
platintojo*
NOK
NOK
*Suma – skaičiais ir nurodant valiutą

4.

MĖNESINIS INVESTAVIMAS (INVESTUOJAMA SUMA)
Subfondas

Mėnesinio investavimo suma*

Dovre Inside Nordic
Dovre Baltic Sea

5.

NOK
NOK
*Suma – skaičiais ir nurodant valiutą

SĄSKAITOS

Dovre Inside Nordic
Gavėjas – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Inside Nordic)
Sąskaitos nr. – 1430.09.49240

Dovre Baltic Sea
Gavėjas – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Baltic Sea)
Sąskaitos nr. – 1430.09.49259

Bankas – Swedbank Norvegija
SWIFT / BIC: SWEDNOKK
Banko adresas – Postboks 1441 Vika, N-0116 Oslo
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1. Pagal šią Praišką Investuotojui parduodami Dovre Inside Nordic ir / arba Dovre Baltic Sea
investiciniai fondų vienetai.
2. Valdymo įmonė gavusi Paraišką nedelsiant informuoja Investuotoją, kad Paraiška priimta vykdyti ir
kad Investuotojo pateikti duomenys yra tikslūs ir aiškūs. Paraiška bus priimta vykdymui gavus
trūkstamus duomenis.
3. Investiciniai fondų vienetai išleidžiami tik gavus investavimo sumą, nurodytą Paraiškos 3 ir/ arba 4
punkte.
4. Jei Investuotojas perveda mažesnę nei Paraiškoje nurodomą pinigų sumą (bet ne mažesnę nei 9 p.
nustatyta minimali suma), tokiais atvejais, priklausomai nuo Investuotojo valios, atliekami sekantys
veiksmai:
4.1. Persirašoma Paraiška su Investuotoju, nurodant pinigų sumą, už kurią yra išleidžiami investiciniai
vienetai;
4.2. Investuotojas likusią sumą perveda į Subfondo sąskaitą ir tik gavus visą sumą yra išleidžiami
investiciniai vienetai;
4.3. Pinigai grąžinami į Investuotojo sąskaitą, iš kurios buvo gauti.
5. Jei Investuotojas perveda didesnę nei Paraiškoje nurodomą pinigų sumą, tokiais atvejais,
priklausomai nuo Investuotojo valios, atliekami sekantys veiksmai:
5.1. Persirašoma Paraiška su Investuotoju, nurodant pinigų sumą, už kurią yra išleidžiami investiciniai
vienetai;
5.2. Suma, viršijanti Paraiškoje nurodomą pinigų sumą, yra grąžinama į Investuotojo sąskaitą.
6. Investuotojas savo valią, dėl 4 ir 5 punktuose numatytų veiksmų, turi išreikšti per 5 darbo dienas
nuo tos dienos, kai Valdymo įmonė jį informuoja apie tokį poreikį. Jei Investuotojas savo valios
neišreiškia per numatytą terminą, atliekami sekantys veiksmai:
6.1. Jei Investuotojas pervedė mažesnę nei Paraiškoje nurodytą pinigų sumą (bet ne mažesnę nei 9 p.
nustatyta minimali suma), pinigai grąžinami į Investuotojo sąskaitą iš kurios buvo gauti.
6.2. Jei Investuotojas pervedė didesnę nei Paraiškoje nurodytą pinigų sumą, tuomet suma, viršijanti
Paraiškoje nurodomą pinigų sumą, yra grąžinama į Investuotojo sąskaitą.
7. Jei Investuotojas pinigus perveda ne į to Subfondo, į kurį ketino investuoti, sąskaitą, pinigai yra
grąžinami į Investuotojo sąskaitą, iš kurios buvo gauti.
8. Visais (4, 5, 6 ir 7 punktuose) numatytais atvejais pervedimų ir susijusios išlaidos yra dengiamos iš
Investuotojo lėšų.
9. Investuojant pakartotinai, minimali investavimo suma yra 1000 NOK / 140 EUR.
10. Apmokėti už įsigyjamus investicinius vienetus rekomenduojama Norvegijos kronomis (NOK).
Apmokėjus kitomis valiutomis, lėšos yra konvertuojamos į NOK įnešimo į Subfondo sąskaitą AB
„Swedbank“ dienos rinkos kursu. Konvertavimo išlaidos tenka investuotojui. Investiciniai vienetai
nuperkami už NOK.
11. Pinigus Investuotojas gali sumokėti banko skyriuje arba naudodamasis el. bankininkyste. Jei
Investuotojas pageidauja investuoti kas mėnesį, pinigai į Subfondo sąskaitą turėtų būti pervedami
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kartą per mėnesį paties Investuotojo arba automatiškai pervedami banko pagal Investuotojo
nurodymą dėl periodinių mokėjimų.
12. Jei minvestuotojas pasirinko mėnesinį investavimą, iš Investuotojo nereikalaujama jokių papildomų
dokumentų.
13. Vienetų kiekis apskaičiuojamas Paraiškos 3 ir / arba 4 punkte nurodytą pinigų sumą padalinant iš
investicinio vieneto vertės. Vienetų kiekis nustatomas keturių skaičių po kablelio tikslumu
apvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles.
14. Vieneto vertės skaičiavimo tvarka nurodyta Prospekte.
15. Nuosavybės teisę į investicinius vienetus Investuotojas įgyja nuo įrašo padarymo asmeninėje
investicinių vienetų sąskaitoje. Įrašas Investuotojo asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje
padaromas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo piniginių lėšų ir reikiamų dokumentų gavimo.
16. Jei Investuotojas atsisako sumokėti Paraiškos 3 ir/ arba 4 punkte nurodytą sumą, Valdymo įmonė
gali nevykdyti paraiškos.
Investuotojas patvirtina, kad jis buvo informuotas apie galimybę gauti konsultaciją bei galimybę gauti įvertinimą
apie investicinių vienetų tinkamumą jam.
Investuotojas taip pat patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Prospektu, Taisyklėmis ir Pagrindinės informacijos
investuotojams dokumentu, supranta šios Sutarties perdavimo Valdymo įmonei pasekmes, su Sutartyje išdėstytomis
sąlygomis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis.
Investuotojas patvirtina, kad jis buvo informuotas apie tai, kad Valdymo įmonė tvarkys Investuotojo asmens
duomenis vadovaudamasi asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei Valdymo įmonės
patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Valdymo įmonė įsipareigoja neatskleisti Investuotojo
asmens duomenų trečiosioms šalims, prieš tai negavusi Investuotojo sutikimo, išskyrus atvejus, kai Valdymo įmonė
privalo pateikti asmens duomenis vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.
Vardas, pavardė ____________________________________

Parašas ______________________________________

Data ______________________________________

Aš, Valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“ (adresas: Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, Lietuva) atstovas, patvirtinu, kad
Investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartis priimta vykdyti ir kad Investuotojo pateikti duomenys yra aiškūs ir tikslūs.

(Vardas, pavardė, data, laikas, parašas)
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