
Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji 

 “Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny” 

 
Oświadczenie Uczestnika Promocji 

“Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny” 

Imię i Nazwisko Klienta  

Nr dowodu osobistego  

Pesel  

Organizator Promocji Expander Advisors Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Prostej 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 

43.992.400,00  zł., NIP 521-345-12-55, REGON 

141062210. 

Oddział Expander 

(adres) 

 

Ekspert Finansowy  

Łączna kwota inwestycji  

Kwota inwestycji w produkt „Aktywny Plan 

Inwestycyjny” (minimum 60% łącznej kwoty inwestycji) 

 

Kwota inwestycji w Lokatę 4% (maksimum 40% łącznej 

kwoty inwestycji) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Promocji „Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny” (Promocja),  określonymi w 

Regulaminie Promocji dla Klientów Expander Advisors Sp. z o.o. ,,Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny”, i je akceptuję. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w Oświadczeniu Uczestnika Promocji danych osobowych przez 

Organizatora w celach związanych z organizacją Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) 

 
 TAK   NIE 
 

Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich 

danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) 

 

 
___________________ 
Data, miejsce, podpis 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji 

 “Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny” 

 
 

Podstawowe parametry Lokaty 4% 

 
Nazwa i cel produktu Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 4% w 

Plus Bank S.A 

Waluta PLN 

Minimalna kwota Lokaty 10.000,00 PLN 

Maksymalna kwota Lokaty 100.000,00 PLN 

Okres deponowania 3  miesiące 

Rodzaj oprocentowania Stałe 

Stawka oprocentowania w skali roku 4% 

Kapitalizacja na koniec okresu deponowania 

lokaty odnawialność tak, przy czym odnowienie oznacza, że po upływie okresu 

deponowania Lokaty, bez dodatkowej dyspozycji 

posiadacza Lokaty, następuje jej automatyczne odnowienie 

na kolejny, trzymiesięczny okres deponowania, na 

warunkach lokaty oferowanej przez Bank zgodnie z 

Regulaminem otwierania i prowadzenia terminowych lokat 

oszczędnościowych otwieranych na podstawie wniosku 

internetowego, obowiązujących w dniu odnowienia Lokaty, 

Odsetki należne w przypadku wypłaty środków przed 

upływem okresu deponowania 

Brak odsetek 

Gwarancja Depozyty do 100 000,00 EUR są gwarantowane w 100% 

przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Promocji 

 “Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny” 

 

 
Podstawowe parametry Aktywny Plan Inwestycyjny 

 

1. Aktywny Plan Inwestycyjny to produkt oparty o trzy atrakcyjne fundusze inwestycyjne z 

oferty Aviva Investors Poland TFI, połączone w aktywnie zarządzane trzy strategie o różnym 

potencjale zysku i poziomie ryzyka inwestycyjnego: Oszczędnościowa, Wyważona i 

Wzrostowa.   

2. Cel produktu: umożliwienie jego Uczestnikom inwestowania w Jednostki Uczestnictwa 

Funduszy w dłuższym czasie 

3. Minimalna pierwsza wpłata: 20 000 zł 

4. Minimalna kwota dopłaty: 1 000 zł 

5. Opłata wstępna: 2%, jeżeli w wyniku dokonanej wpłaty wartość zgromadzonych  

w ramach Planu środków osiągnie lub przekroczy 50 000 zł – 0% 

6. Opłata za rezygnację: 2% wartości dokonanych wpłat w pierwszym roku, kolejne lata: 0% 

7. Ubezpieczenie: Każdy Klient kupujący Aktywny Plan Inwestycyjny, po wypełnieniu osobnej 

elektronicznej Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, zostaje objęty grupowym 

ubezpieczeniem na życie - bez dodatkowych kosztów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe informacje mają jedynie charakter informacyjny i dotyczą podstawowych cech Produktu i nie stanową części umowy 
Produktu Aktywny Plan Inwestycyjny. Informacje te, nie mogą stanowić podstawy decyzji dotyczącej zakupu Produktu. Zawarcie ww. 
umowy powinno nastąpić nie wcześniej niż przed zapoznaniem się przez Klienta z: 
- Regulaminem Uczestnictwa 
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające 
fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i 
Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na 
stronie internetowej www.aviva.pl  

http://www.aviva.pl/


Załącznik nr 4  do Regulaminu Promocji 

 “Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny” 

 
 
Formularz „Zgoda na przetwarzanie danych” 

 
Imię i nazwisko  
Data urodzenia  

Adres  
Telefon  

E-mail 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach oraz przekazanych przeze mnie w procesie obsługi 

klienta (w tym w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu) w celach związanych z zawarciem umowy pośrednictwa 

i doradztwa finansowego oraz umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak również wykonywania usług z tym 

związanych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(t.j. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (00–838), ul. Prosta 69.  

 

TAK ☐ NIE ☐ 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w 

niniejszym formularzu (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, e-mail) dla celów marketingu produktów i usług 

oferowanych za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2015 poz. 2135 ze 

zm.). Administratorem danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00–838), ul. 

Prosta 69.  

 

TAK ☐ NIE ☐ 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (sms, e-mail) oraz kontakt telefoniczny w 

celu marketingu produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(t.j. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (00–838), ul. Prosta 69.  

 

TAK ☐ NIE ☐ 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, telefon, e-

mail partnerom Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wskazanym na stronie internetowej dostępnej 

pod adresem www.expander.pl w celu marketingu produktów i usług z zakresu rynku nieruchomości oferowanych przez 

tych partnerów lub za ich pośrednictwem. Lista partnerów jest dostępna bezpośrednio pod adresem [http://bit.2lw]. 

TAK ☐ NIE ☐ 
 

 

 

 

 

 


