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ODIN Rahastot
Tärkeää tietoa
Älä lähetä henkilötunnusta sähköpostin
välityksellä tietoturvasyistä.
Mikäli et ole aiemmin lähettänyt kopiota
henkilöllisyystodistuksestasi tai aiemmin
ilmoittamiin tietoihisi on tullut muutoksia,
lähetä ystävällisesti oikeaksi todistettu kopio henkilöllisyystodistuksestasi tämän lomakkeen mukana postitse.

Sukunimi/Yritys
Etunimi/Yhteyshenkilö
Katuosoite

ODIN ei voi lunastaa tai maksaa lunastussummaa, mikäli henkilöllisyystodistusta ei
ole toimitettu.

Postinumero ja toimipaikka

Liitä mukaan kopio tilisopimuksestasi mistä käy ilmi, että pankkitili on sinun nimissä.
Voit myös tulostaa tilin perustiedot verkkopankistasi.

Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Voimassaoleva henkilöllisyystodistus

Voimassaolevalla henkilöllisyystodistuksella tarkoitetaan joko passia, ajokorttia tai
henkilökorttia.

ODIN-tilinumero

Oikeaksi todistaminen
Lunasta osuuksia:
Rahaston nimi

Summa €

tai

Kpl osuutta

tai

Kaikki osuudet

Kopion oikeaksi todistamisen voi tehdä
yksi täysi-ikäinen henkilö. Henkilön allekirjoitus, nimenselvennys, syntymäaika, yhteystiedot, päivämäärä ja paikka tulevat tässä tapauksessa ilmetä. Oikeaksi todistettu
kopio lähetetään postitse. Julkinen notaari
voi myös todistaa henkilöllisyystodistuksen
oikeaksi.

Tosiasiallinen edunsaaja

Oikeushenkilöiden lunastusten yhteydessä
on ilmoitettava tosiasialliset edunsaajat lomakkeen sivulla 2.
Tosiasialliset edunsaajat ovat yksityishenkilöitä, jotka suoraan tai epäsuoraan omistavat tai hallinnoivat yli 25 % äänivallasta
tai osakkeista tai jotka muulla tavalla omistavat tai hallinnoivat oikeushenkilöä viime
kädessä.

Varat lunastetaan tilille:
IBAN-tili:
Varat lunastetaan ainoastaan osuudenomistajan omalle pankkitilille. Liitä mukaan kopio tilisopimuksesta tai tulosta tilin perustiedot verkkopankistasi.

Minä olen perehtynyt tai minulla on ollut mahdollisuus perehtyä rahastoesitteeseen, rahastojen sääntöihin sekä sivun 2 tärkeään tietoon. Valtuutan ODINin
tarkistamaan/hankkimaan tietoa siitä, että merkinnän/oston ja lunastuksen/myynnin yhteydessä ilmoitettu pankkitili kuuluu allekirjoittaneelle. Vakuutan,
että ilmoittamani tiedot ja tiedot tosiasiallisista edunsaajista ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan tietoihin tulevista muutoksista ODIN Rahastoille.

Paikka ja päiväys

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Molempien huoltajien tulee allekirjoittaa alaikäisen lomake.

Lomake lähetetään osoitteeseen ODIN Rahastot, Mannerheimintie 20 B 6 krs, 00100 Helsinki

Tärkeää tietoa - Osuuksien lunastus
ODIN rahastoja hallinnoi norjalainen ODIN Forvaltning AS. Rahastot
ovat EU:n sijoitusrahastodirektiivin mukaisia UCITS-rahastoja. Rahastoja markkinoi ODIN Rahastot seuraavin tavoin: internet, joukkoviestimet, suoramarkkinointi sekä erilliset sijoittajille järjestettävät tilaisuudet. ODIN Rahastot on ODIN Forvaltning AS:n kokonaan omistama
tytäryhtiö.

Rahasto-osuuksien lunastus (myynti)

Rahasto-osuuksien lunastus edellyttää kirjallisen, tarvittavat tiedot
sisältävän, lunastustoimeksiannon antamisen rahastoyhtiöön. Lunastustoimeksianto voidaan lähettää kirjeitse, faksina tai ODIN Forvaltning AS:n hyväksymän sähköisen palvelun kautta. Lunastustoimeksiantoa ei voi tehdä ehdollisena eikä peruuttaa.
ODIN USA, ODIN Global ja ODIN Emerging Markets rahastojen lunastustoimeksiannot tulee saapua rahastoyhtiöön ennen klo 16:00 (Suomen aikaa), jotta lunastuksen perusteena voidaan käyttää seuraavan
kurssipäivän arvonlaskennassa vahvistettavaa arvoa.
Muiden rahastojen lunastustoimeksiannot tulee saapua rahastoyhtiöön ennen klo 13:00 (Suomen aikaa), jotta lunastuksen perusteena
voidaan käyttää saman kurssipäivän arvonlaskennassa vahvistettavaa
arvoa.
Rahastoyhtiö maksaa osuuksien myynnistä saadun summan asiakkaan osoittamalle tilille yleensä toisena pankkipäivänä lunastuksesta.
Lisäksi varojen siirto pankista toiseen kestää yleensä 1-2 pankkipäivää. Maksu tapahtuu EUR:ssa.
ODIN Forvaltning AS ei vastaa asiakkaalle koituvasta vahingosta tai
tappiosta arvonlaskennan ongelmien yhteydessä tapauksissa, joissa
ongelmat johtuvat rahastoyhtiön ulkopuolisista tekijöistä kuten esim.
sähkökatkoksesta, lakosta, tietojenkäsittely- ja tietojensiirtojärjestelmiin liittyvistä ongelmista tai yrityksen sopimusyhteistyökumppaneiden tekemistä virheistä.

Tuotto ja riski

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun
muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista
perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi. Tuotto voi vaihdella merkittävästi vuoden sisällä. Osuudenomistajan tappio tai voitto riippuu sen vuoksi kokonaan ajankohdasta, jolloin
osto ja myynti tapahtuu.

Henkilötietojen käsittely
Henkilötunnusta ei pidä lähettää sähköpostin välityksellä.
ODIN Forvaltning AS käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja henkilötietolain ja sijoitusrahastolainsäädännön säännösten mukaisesti ja
muutoinkin huolehtii asiakkaittensa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Vaitiolovelvollisuutta koskevasta
säännöksestä johtuen ODIN Forvaltning ei luovuta toiminnan kautta
asiakkaistaan saatuja tietoja sivullisille, paitsi asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen.
Osuudenomistajalla on oikeus tutustua henkilörekistereitä koskevaan
käytäntöön ja henkilörekistereissä itseään koskevaan tietosisältöön.
Osuudenomistajalla on oikeus vaatia, että virheelliset tai turhat tiedot
korjataan tai poistetaan. Henkilötietoja päivitetään automaattisesti
Suomen väestörekisterin mukaisiksi.

Tietoa tosiasiallisista edunsaajista / huoltajista:
Syntymäaika:

Syntymäkotikunta / Maa:

Nimi:

Kansalaisuus:

Katuosoite:

Omistusosuus %:

Postinumero ja -osoite:		

Kulut

ODIN ei peri palkkioita rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä. Voi
kuitenkin ilmetä muita kuluja, joita ei makseta ODINille, esim pankin
palkkiot.

Esitteet ja säännöt

Yksinkertaistettuja rahastoesitteitä, rahastoesitteitä, rahastojen sääntöjä, vuosikertomuksia ja puolivuosikatsauksia voi tilata
maksutta ODIN Rahastoilta ja ne löytyvät myös kotisivuiltamme
www.odin.fi. Olkaa hyvä ja perehtykää näihin lisätietoihin ennen merkintää.

Alaikäiset osuudenomistajat

Syntymäaika:

Syntymäkotikunta / Maa:

Nimi:

Kansalaisuus:

Katuosoite:

Omistusosuus %:

Postinumero ja -osoite:

ODIN Rahastot, Mannerheimintie 20 B, 6. krs, 00100 Helsinki
Puhelin: 09 4735 5100 Faksi: 09 4735 5101
Sähköposti: info@odin.fi Kotisivu: www.odin.fi
Y-tunnus: 1628289-0
Yritys on ODIN Forvaltning AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö

Verotusmaa:

Henkilötunnusta ei pidä lähettää sähköpostin välityksellä.

Lomake lähetetään osoitteeseen:
ODIN Rahastot, Tunnus 5015653, 00003 VASTAUSLÄHETYS.
Postimaksu on maksettu puolestanne.

22.11.2019

Huoltajat hallinnoivat alaikäisen henkilön rahasto-osuuksia elleivät
huoltajat tai viranomaiset ole muuta päättäneet. Alaikäisen henkilön
omistamien rahasto-osuuksien merkintään ja lunastamiseen vaaditaan molempien huoltajien allekirjoitus.

Verotusmaa:

www.odin.fi

