
YKSITYISHENKILÖN MERKINTÄLOMAKE
Obsido Rebalanced 85 Sijoitusrahasto 

Huomioittehan, että ensimmäisen merkinnän yhteydessä merkintälomakkeeseen on liitettävä kopio toimeksiannon allekirjoittajan 
voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta.

Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake sekä kopio henkilöllisyys-
todistuksesta alla olevaan osoitteeseen ja maksamalla merkintämaksu rahaston merkintätilille. Merkintä on maksettava aina 
merkitsijän omalta pankkitililtä, ja sen tulee olla yhteneväinen asiakastiedoissa ilmoitettavaan pankkitiliin. Tilisiirron viestikohdassa 
on ilmoitettava sen tahon nimi, jonka nimiin rahasto-osuudet merkitään. 

Merkitsijän tiedot 

Nimi Henkilötunnus Kansalaisuus 

Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Tilinumero ja tilin valuutta Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Onko tili avattu alle 12 kk ennen tämän merkintälomakkeen allekirjoittamista? 

     Ei                Kyllä 

Onko muilla henkilöillä kuin merkitsijällä omistus- tai käyttöoikeutta tiliin? 

     Ei                Kyllä, henkilön nimi: 

Lisätietoja 

Toimeksiannon tiedot 
Sijoitusrahaston nimi 

Obsido Rebalanced 85 Sijoitusrahasto 

Osuussarja* Merkintäsumma (EUR) Toimeksiannon päivämäärä 

*Rahastoesitteessä ja avaintietoesitteissä on annettu tiedot liikkeeseenlasketuista osuussarjoista. Liikkeeseenlasketut osuussarjat 
poikkeavat toisistaan rahastoyhtiön perimien palkkioiden osalta. 

Allekirjoitettu merkintälomake toimitetaan Obsido Rahastoyhtiö Oy:lle sähköpostin tai postin välityksellä. 

Toimeksiantojen vastaanottajan yhteystiedot Rahaston pankkitili 

Postiosoite:  

Sähköposti:    

Faksi:   

Obsido Rahastoyhtiö Oy    
Rautatienkatu 14 A 7       
33100 Tampere

info@obsidorahastoyhtio.fi

+358 71 445 0191 

Saaja:  

Tilinumero:   

BIC/SWIFT:   

Pankki:  

Viesti:     

Obsido Rebalanced 85 Sijoitusrahasto 

FI31 3131 1001 7888 13

HANDFIHH

Handelsbanken

Merkitsijän nimi 

Ne merkintätoimeksiannot, jotka on vastaanotettu pankkipäivänä kello 17 mennessä, toteutetaan saman päivän arvoon. 
Merkintätoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun sekä merkintää koskeva kirjallinen toimeksianto että merkintää vastaavat 
varat on vastaanotettu. 

Pyydämme Teitä tutustumaan Obsido Rebalanced 85 Sijoitusrahaston sääntöihin ja rahastoesitteeseen ennen 
merkintätoimeksiannon tekemistä. Voimassa olevat rahastoesitteet, avaintietoesitteet ja säännöt ovat ladattavissa 
osoitteessa www.obsido.fi, minkä lisäksi ne ovat pyynnöstä saatavilla Obsido Rahastoyhtiö Oy:stä.    

Asiakas on antanut tämän merkintätoimeksiannon omasta aloitteestaan. 

Allekirjoitus 
Olen vastaanottanut Obsido Rebalanced 85 Sijoitusrahaston rahastoesitteen, avaintietoesitteet ja säännöt sekä tutustunut 
niihin. Vakuutan, että merkintälomakkeella ja lisätietolomakkeella antamani tiedot ovat totuudenmukaiset. 
Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys   



OBSIDO REBALANCED 85 SIJOITUSRAHASTO 
ASIANMUKAISUUSARVIOINTI, ASIAKKAAN TUNTEMINEN JA LISÄTIEDOT VAROJEN ALKUPERÄSTÄ 

EI VELVOLLISUUTTA TEHDÄ ASIANMUKAISUUSARVIOINTIA 
Obsido Rebalanced 85 Sijoitusrahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto, jolloin Obsido Rahastoyhtiö Oy:llä ei 
ole velvollisuutta arvioida rahaston asianmukaisuutta asiakkaalle, jos merkinnän tekeminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta. 
Asiakas ei tällöin myöskään kuulu kyseiseen sijoituspalveluun liittyvän menettelytapasääntelyn piiriin. 

Obsido Rahastoyhtiö Oy:llä on lakiin perustuva velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja saada tiedot sijoitettavien varojen alkuperästä. 
Velvollisuus voi koskea jokaista merkintätapahtumaa. Mikäli tiedot ovat puutteelliset, rahastoyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus 
lykätä tai olla toteuttamatta merkintää. 

Alla kysytyt kohdat perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (2019/573). 

Arvioidut ansio- ja pääomatulot vuodessa (brutto) 

Alle 35 000 eur  

35 000–100 000 eur  

Yli 100 000 eur  

Nettovarallisuus (varat-velat) 

Alle 35 000 eur 

35 000–100 000 eur  

Yli 100 000 eur  

Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä 

Palkkatulo 

Säästöt 

Perintö 

Lahja 

Sijoitukset 

Muu, mikä? 

Teettekö merkinnän jonkun muun tahon puolesta? 

En 

Kyllä. Nimi ja henkilö- tai Y-tunnus: 

Mikä on merkinnän tavoite tai tarkoitus? 

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu) 

Muu tai erityinen, mikä? 



Oletteko ollut viimeksi kuluneen 12 kk aikana poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö1 tai sellaisen henkilön perheenjäsen2 tai 
läheinen yhtiökumppani3? 

En 

Kyllä, tarkempi selvitys  

1) Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut julkisessa tehtävässä; a)
valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä; b) parlamentin jäsenenä; c) poliittisten 
puolueiden hallintoelinten jäsenenä; d) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen
jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta; e) tilintarkastustuomioistuimen ja
valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä; f)
keskuspankin johtokunnan jäsenenä; g) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana; h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan
kuuluvana upseerina; i) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä; tai j) kansainvälisten
yhteisöjen johtajan, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä. 
2) Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tarkoitetaan tämän: a) aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen
maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon; b) lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua
kumppania; ja c) vanhempia. 
3) Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan a) kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan 
yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään 
olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa; ja b) kaikkia 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia 
yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän
perheenjäsenen eduksi. 

Selvitys henkilöasiakkaan verovelvollisuudesta 
Itse annettu todistus 

Verotietojen vaihtoa koskevien kansainvälisten sopimusten vuoksi Obsido Rahastoyhtiö Oy:n on tunnistettava asiakkaat, jotka ovat 
verovelvollisia muissa maissa kuin Suomessa. Obsido Rahastoyhtiö Oy raportoi verotietojen vaihtamiseen vaaditut tiedot Suomen 
Verohallinnolle, joka raportoi tiedot eteenpäin. 

Tällä liitteellä Asiakas itse ilmoittaa, missä maassa tai maissa on verovelvollinen. Mikäli verovelvollisuus on jossain muussa maassa 
kuin Suomessa, Asiakas lisäksi toimittaa kyseisen maan verotunnistenumeron (TIN, Tax Identification Number). 

Asiakkaan tiedot 

Nimi Henkilötunnus Kansalaisuus 

Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Oletteko yleisesti verovelvollinen Suomessa? 

Kyllä 

En 

Onko teillä tai onko teillä ollut liitäntä Yhdysvaltoihin, esimerkiksi: syntymäpaikka, työ- tai oleskelulupa, asuin- tai postiosoite, 
puhelinnumero, edustaja tai valtuutettu Yhdysvalloissa, vaikutus- tai määräysvalta Yhdysvaltoihin rekisteröidyssä tai 
Yhdysvaltain lain mukaisesti perustetussa yhteisössä, Yhdysvaltoihin liitännäisiä vaikutus- tai määräysvaltaisia henkilöitä tai 
edunsaajia tai muu näihin rinnasteinen liitäntä Yhdysvaltoihin? 

Ei ole eikä ole ollut yllä mainittua liitäntää  

Kyllä, mikä liitäntä: 

Yhdysvaltojen verotunnistenumero (TIN): 



Oletteko tai oletteko ollut Yhdysvaltojen kansalainen? 

Kyllä 

En 

Onko teillä verotuksellinen kotipaikka jossain muussa maassa? 

Ei 

Kyllä 

Maa:    TIN: 

Maa:    TIN: 

Mikäli ette antanut verotunnistenumeroa, selvitys syistä: 

Verotuksellinen kotipaikka ei käytä TIN-tunnistetta 

Muita syitä miksi TIN-tunniste ei ole saatavilla. Selvitä syy: 

Vakuutan, että kaikki antamani tiedot ovat oikeita ja ilmoitan Obsido Rahastoyhtiö Oy:lle 30 päivän kuluessa, mikäli yllä mainituissa 
tiedoissa tapahtuu muutoksia. 

Allekirjoitus 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys

Tietojen pyytäminen perustuu verotusmenettelystä annettuun lakiin (VML 18.12.1995/1558). 


	Pages from Merkintälomake OR 50 Yksityishenkilö 23.9.2020.pdf
	Pages from Merkintälomake OR 50 Yksityishenkilö 22.1.2020.pdf

	Check Box101: Off
	Check Box102: Off
	Check Box103: Off
	Check Box104: Off
	Check Box105: Off
	Check Box106: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Text1: 
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Text7: 
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Text2: 
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Kyllä tarkempi selvitys: 
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Text62: 
	Text5: 
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Text3: 
	Text4: 
	Text52: 
	Text6: 
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Muita syitä miksi TINtunniste ei ole saatavilla Selvitä syy: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Text1g: 
	Text1k: 
	Text1m: 
	Text1l: 
	Check Box5: Yes
	Text1j: 
	Text1ii: 
	contact: 
	addresses: 
	Postiosoite: 
	phone1: 
	email: 
	address1: 
	zipcode: 
	city: 


	name: 
	astu: 
	paikka_päivämäärä: 

	contactId: 
	nationality: 



