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Wychodzący transfer portfela inwestycyjnego
Wniosek elektroniczny: prosimy o wypełnienie tego wniosku na komputerze lub urządzeniu mobilnym. 

Następnie prosimy o zapisanie i wysłanie tego wniosku na adres transfers@degiro.eu.

Pozycje, które mają zostać przeniesione (Prosimy wypełnić poniższą tabelę)

Pozycja Nazwa produktu ISIN Ilość Giełda
Przykład Example PLC PL0123456789 10 WSE
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W przypadku przenoszenia całości portfolio, prosimy o wpisanie “całe portfolio” w pierwszym wierszu (1.). 

Saldo, jeśli ma zostać przeniesione (Prosimy wypełnić, jeśli ma zastosowanie)

EUR 

Kwota

Account details: DEGIRO account (Please complete all fields) 

Nazwa użytkownika

Pełne imię i nazwisko posiadacza rachunku

Pełne imię i nazwisko współposiadacza rachunku (jeśli ma zastosowanie)



Wychodzący transfer portfela inwestycyjnego

=Wychodzący transfer portfela inwestycyjnego
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderską filią flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG pozostaje pod 
głównym nadzorem niemieckiego BaFin. W Holandii, flatex DEGIRO Bank Dutch Branch zarejestrowane jest z DNB i podlega nadzorowi AFM i DNB

Dane konta: konto przyjmujące, bank/broker/instytucja finansowa (należy wypełnić wszystkie pola)

Nazwa instytucji finansowej 

Numer rachunku 

Pełne imię i nazwisko posiadacza rachunku 

Pełne imię i nazwisko współposiadacza rachunku (jeśli ma zastosowanie) 

Adres e-mail brokera

Kraj pochodzenia konta:

Komentarze do transferu portfela inwestycyjnego

Nie można przenieść: cen zakupu, sald naliczonych strat, sald gotówkowych oraz  produktów, które 
są niedostępne u nowego dostawcy.

Realizacja transferów trwa zazwyczaj około 4-6 tygodni od momentu, gdy je zainicjujemy. 
Uzależnione jest to od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Nie możemy zagwarantować 
rzeczywistego czasu przetwarzania. .

Koszt przelewu wynosi 20 € + zewnętrzne opłaty giełdowe za każdą pozycję (poniżej przykłady dla 
niektórych głównych giełd). Po otrzymaniu Państwa wniosku, prześlemy Państwu informację o 
całkowitej opłacie za transfer. 

Giełda Niemieckie Giełdy GPW London Stock Exchange Giełdy amerykańskie

Opłata
(€20.00 + zewn. opłaty

€28.00 €128.00 €64.00 €66.00

Zmiana własności jest wykluczona: wszyscy właściciele kont są podani i dane są zgodne na obu 
kontach pod względem nazwy i numeru. 

Potwierdzam/my kompletność i dokładność informacji oraz akceptuję/my powyższe warunki 
przeniesienia portfela.

Data Podpis posiadacza rachunku Podpis współwłaściciela rachunku (jeśli ma zastosowanie)
Prosimy o podpisanie formularza za pomocą odręcznego podpisu. 




