OŚWIADCZENIE KLIENTA DETALICZNEGO ZAINTERESOWANEGO KORZYSTANIEM
Z MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA ZLECEŃ DDM (DO DYSPOZYCJI MAKLERA) ZA POŚREDNICTWEM NOBLE SECURITIES S.A.
ID Klienta w Noble Securities S.A.
Imię i nazwisko / nazwa Klienta
PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)
/numer KRS/numer w innym rejestrze Klienta)
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta
(w przypadku osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych
nieposiadających
osobowości
prawnej)
Klient oświadcza, że został poinformowany przez Noble Securities S.A. („NS”) o sposobach i warunkach składania Zleceń DDM
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług
maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych („Regulamin”).
Klient jest świadomy i akceptuje fakt, że:
1) przyjmowanie przez NS Zleceń DDM nie stanowi usługi zarządzania portfelem ani doradztwa inwestycyjnego, o których mowa
w przepisach regulujących obrót instrumentami finansowymi;
2) wszystkie warunki w Zleceniu DDM ustalane są przez Klienta, a nie przez NS;
3) realizując Zlecenie DDM, NS może złożyć więcej niż jedno zlecenie lub ofertę przekazywaną do wykonania na odpowiedni
rynek;
4) za zgodą pracownika NS przyjmującego Zlecenie DDM, Klient może określić w Zleceniu DDM:
a) maksymalną łączną wartość transakcji będących wynikiem wykonania zlecenia DDM zamiast liczby instrumentów
finansowych,
b) dodatkowe warunki lub wytyczne co do sposobu wykonania Zlecenia DDM, jeżeli nie są one sprzeczne z postanowieniami
Regulaminu, przepisów prawa lub regulaminów przeprowadzania transakcji obowiązujących na rynku, na który Zlecenie
DDM ma być przekazywane do wykonania;
5) NS poinformował Klienta o możliwości korzystania przez niego i uwzględniania w Zleceniu DDM limitów aktywacji - STOP
LIMIT (zlecenie z limitem aktywacji z określonym limitem wykonania zlecenia). Zlecenia z limitem aktywacji to rodzaj zleceń
umożliwiających reagowanie na określoną sytuację rynkową bez konieczności składania dodatkowego zlecenia. Zlecenie
sprzedaży z limitem aktywacji pozwala na uaktywnienie zlecenia sprzedaży, wcześniej przekazanego na Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., po osiągnięciu założonego kursu, podczas spadku ceny. Zlecenie kupna z limitem aktywacji
umożliwia uaktywnienie zlecenie kupna, w momencie osiągnięcia określonego kursu, podczas wzrostu ceny;
6) składając odpowiednią dyspozycję w NS Klient może:
a) zmodyfikować Zlecenie DDM przed zakończeniem jego wykonania, przy czym modyfikacja nie obejmuje zleceń
wystawionych na podstawie Zlecenia DDM i wykonanych do momentu modyfikacji Zlecenia DDM,
b) anulować Zlecenie DDM przed zakończeniem jego wykonania, przy czym anulowanie nie może dotyczyć zleceń
wystawionych na podstawie Zlecenia DDM i wykonanych do momentu anulowania Zlecenia DDM;
7) Klient zobowiązuje się do bieżącego monitorowania stanu jego rachunku maklerskiego, w ramach którego jest realizowane
Zlecenie DDM, w szczególności z uwagi na to, że istnieje zwiększone ryzyko związane ze sposobem realizacji i wykonania
Zleceń DDM;
8) NS nie ponosi odpowiedzialności za brak osiągnięcia przez Klienta zamierzonego celu w wyniku wykonania Zlecenia DDM,
a także za szkody poniesione przez Klienta, powstałe wskutek wykonania Zlecenia DDM, o ile przy jego wykonaniu NS dołożył
należytej staranności;
9) NS zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia DDM, jeżeli nie spełnia ono koniecznych wymogów przewidzianych dla
Zlecenia DDM oraz w sytuacji, kiedy w ocenie NS płynność instrumentów finansowych, które są przedmiotem takiego zlecenia
w znacznym stopniu utrudnia bądź uniemożliwia realizację takiego zlecenia.
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