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Przeniesienie portfela inwestycyjnego  
DEGIRO umożliwia przeniesienie portfela inwestycyjnego. W celu przeniesienia Państwa portfela inwestycyjnego 

wystarczy przesłać do nas wypełniony niniejszy formularz (wraz z aktualnym zestawieniem Państwa portfela). Po 

otrzymaniu wypełnionego formularza DEGIRO skontaktuje się z Państwa bankiem/domem maklerskim i w pełni 

zajmie się przeniesieniem Państwa portfela inwestycyjnego.  DEGIRO nie zwraca kosztów naliczanych przez 

Państwa bank/dom maklerski za transfer portfela.  

 

Prosimy o przesłanie wypełnionego w całości oraz podpisanego formularza drogą mailową na 

adres przelewy@degiro.pl lub drogą pocztową na adres DEGIRO B.V., Antwoordnummer 9493, 1000 WP 

Amsterdam. W przypadku pytań prosimy dzwonić na numer +48 22 307 49 89. 

 

1.             Dane dotyczące rachunku bankowego/maklerskiego 
                  Nazwa banku lub domu maklerskiego 

Numer rachunku bankowego/maklerskiego   

Osoba kontaktowa      

Numer telefonu 

Adres e-mail 

Adres 

Kod pocztowy 

Miejscowość 

Kraj 

 

2. Dane dotyczące Państwa rachunku inwestycyjnego w DEGIRO 
 

 Nazwa instytucji     Stichting DEGIRO (Numer konta 223192406 – Kasbank) 

Nazwa użytkownika 

Nazwa posiadacza(-y) rachunku      

Adres posiadacza(-y) rachunku 

Kod pocztowy posiadacza(-y) rachunku 

Miejsce zamieszkania posiadacza(-y) rachunku 

 
3. Niniejszym zwracam się z prośbą o: 

 

☐ przeniesienie całego mojego portfela inwestycyjnego (prosimy o załączenie kopii portfela     
    inwestycyjnego); 
☐ przeniesienie części mojego portfela inwestycyjnego (prosimy o załączenie kopii portfela      
    inwestycyjnego wraz z wyraźnym zaznaczeniem, która część portfela powinna zostać    
    przeniesiona); 
☐ przeniesienie mojego kredytu papierów wartościowych; 
☐ przelew mojego aktualnego salda na rachunku bieżącym; 
☐ zamknięcie mojego starego rachunku papierów wartościowych. 

 
4. Podpis 

 

Data 

Nazwa posiadacza(-y) rachunku  

Adres e-mail posiadacza(-y) rachunku 

Numer telefonu posiadacza(-y) rachunku 

Podpis posiadacza rachunku 

Podpis współposiadacza rachunku* 
* Jedynie w przypadku, gdy dotyczy wspólnego rachunku. 

Informacje dla instytucji dostarczającej papiery wartościowe: W przypadku portfeli inwestycyjnych zawierających krótkie pozycje, 

kontrakty terminowe i/lub w przypadku zadłużenia należy przesłać firmie DEGIRO zestawienie portfela inwestycyjnego. Bez zestawienia 

zawartości portfela inwestycyjnego nie będzie niestety możliwe dokonanie jego oceny. 

Gdzie obecnie prowadzony 
jest Państwa portfel 

inwestycyjny.  

W przypadku 
nieposiadania rachunku 

inwestycyjnego w 
DEGIRO istnieje 

możliwość otwarcia go 
na stronie www.degiro.pl 

 

=  Przeniesienie portfela inwestycyjnego — www.degiro.pl  
DEGIRO B.V. jest zarejestrowana jako dom maklerski przez niderlandzką Komisję Nadzoru Finansowego.  
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