REGULAMIN PROMOCJI DLA NOWYCH KLIENTÓW NOBLE SECURITIES S.A.
„Sprawdź NaS”
§1
Informacje ogólne
1. W Regulaminie określone zostały warunki Promocji.
2. Organizatorem Promocji jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208),
przy ul. Przyokopowej 33, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000018651, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 3.494.747,00 (wpłacony w całości), NIP: 6760108427.
3. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Promocji, po spełnieniu warunków opisanych
w Regulaminie:
➢ promocyjnych stawek prowizji,
➢ zwrotu kosztów transferu instrumentów finansowych.
§2
Czas trwania Promocji
1. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Do Promocji można przystąpić w okresie od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

1.

2.
3.
4.

§3
Uczestnictwo w Promocji
Z zastrzeżeniem ust. 2 – 4, Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która przed dniem
rozpoczęcia obowiązywania Promocji nie posiadała i nie posiada Rachunku Inwestycyjnego oraz spełni
łącznie następujące warunki:
➢ otworzy Rachunek Inwestycyjny u Organizatora w okresie przystąpienia do Promocji,
➢ złoży Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji.
Do Promocji można przystąpić tylko raz (tzn. jeśli w okresie Promocji zamkniesz Rachunek
Inwestycyjny, a później ponownie go otworzysz, za drugim razem już nie obejmiemy Cię Promocją).
Przystępując do Promocji, Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje
jego treść.
W Promocji nie mogą brać udziału Pracownicy Organizatora.
§4
Zasady Promocji

W ramach Promocji, Organizator:
1. będzie pobierał od Uczestnika Promocji, w okresie obowiązywania Promocji, z tytułu transakcji, których
przedmiotem są akcje, w obrocie zorganizowanym, zrealizowanych na Rachunku Inwestycyjnym,
obniżoną stawkę prowizji:
a) na podstawie dyspozycji przekazanych za pomocą sieci Internet – w wysokości 0,17% wartości
zrealizowanego zlecenia, jednak nie mniej niż 5 zł,
b) na podstawie dyspozycji przekazanych osobiście lub za pomocą telefonu – w wysokości 0,38%
wartości zrealizowanego zlecenia, jednak nie miej niż 5 zł,
2. zwróci Uczestnikowi Promocji do 100 % kosztów dokonanego przez niego transferu instrumentów
finansowych na Rachunek Inwestycyjny, udokumentowanych w formie potwierdzenia poniesienia tych
kosztów, z zastrzeżeniem, że zwrot ten będzie dokonywany:
a) poprzez zwrot prowizji zapłaconej przez Uczestnika Promocji z tytułu zrealizowanych transakcji
kupna/sprzedaży akcji na Rachunku Inwestycyjnym,
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b) do wysokości równowartości połowy prowizji, o której mowa w lit. a), zapłaconej przez Uczestnika
Promocji w poprzednim miesiącu,
c) w terminie do 10. dnia każdego miesiąca obowiązywania Promocji, na Rachunek Inwestycyjny.
§5
Pozostałe postanowienia
1. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że regulaminy tych
promocji na to zezwalają.
2. Po przystąpieniu do Promocji, Organizator prześle na adres e-mail Uczestnika Promocji niniejszy
Regulamin. Regulamin jest również dostępny na Stronie Internetowej Promocji oraz w POK-ach. Lista POKów Organizatora znajduje się na Stronie Internetowej Organizatora w zakładce: O nas I Oddziały.
3. Organizator może wprowadzać zmiany w Regulaminie z następujących przyczyn:
1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają wpływ na organizowaną
Promocję,
2) zmiany wykładni przepisów prawa, o których mowa w pkt 1), będącej skutkiem orzeczeń sądów lub
uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
lub inne właściwe organy lub urzędy,
3) zmian zakresu Promocji lub sposobu wykonywania Promocji przez Organizatora,
4) konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz zapewnienia jednoznaczności
postanowień Regulaminu.
4. W przypadku zmian Regulaminu, Organizator udostępnia informację o treści tych zmian, terminie ich wejścia
w życie oraz treść jednolitą Regulaminu na Stronie Internetowej Promocji oraz w POK-ach, a także przesyła ją na
adresy e-mail Uczestników Promocji, na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian.
5. W przypadku dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie, Uczestnik Promocji ma prawo rezygnacji
z uczestnictwa w Promocji do czasu wejścia w życie tych zmian, przesyłając o tym informację mailową, z adresu
e-mail Uczestnika Promocji, na następujący adres e-mail Organizatora: promocja@noblesecurities.pl.
6. Jeżeli Uczestnik Promocji nie zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji do czasu wejścia w życie zmian
w Regulaminie, zmieniona treść Regulaminu wiąże Uczestnika Promocji i Organizatora od dnia wejścia w życie
zmian w Regulaminie.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wprost lub odpowiednio postanowienia
Regulaminu maklerskiego, w tym postanowienia dotyczące składania skarg.
8. Uczestnik Promocji dobrowolnie przekazuje Organizatorowi dane osobowe. Informacje w sprawie przetwarzania
danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobie, której dane osobowe są przetwarzane, zawarte
są w Szczegółowych informacjach dotyczących Noble Securities S.A. dostępnych na Stronie Internetowej
Organizatora w zakładce: Dom maklerski / Rachunek maklerski / Dokumenty.
9. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o przystąpieniu do Promocji osób, o których
mowa w § 3 ust. 4, Organizator wyklucza z Promocji takie osoby, informując je o tym w formie mailowej
wysłanej na ich adresy e-mail.
10. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie.
§6
Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje:
1. Organizator – Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33.
2. Oświadczenie o Przystąpieniu do Promocji – złożone w formie pisemnej i przesłane drogą
korespondencją na adres Organizatora wraz z podpisanymi przez Uczestnika Promocji dokumentami
otwarcia Rachunku Inwestycyjnego, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Pracownik Organizatora - osoba zatrudniona na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej przez
Organizatora, jak również członkowie władz Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych
osób, przez których rozumie się m.in.: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz małżonków
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i zstępnych rodzeństwa, rodziców oraz rodzeństwo małżonków, a także osoby pozostające w stosunku
przysposobienia lub kurateli z tymi osobami.
4. POK – Punkt Obsługi Klientów Organizatora.
5. Promocja - promocja, której zasady określa Regulamin.
6. Rachunek Inwestycyjny - rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny otwierany przez Organizatora
dla Uczestnika Promocji na podstawie Umowy i Regulaminu maklerskiego w związku z Promocją.
7. Regulamin – Regulamin promocji dla nowych Klientów Noble Securities S.A. „Sprawdź NaS”.
8. Regulamin maklerski – Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia
rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych, dostępny na Stronie Internetowej
Organizatora w zakładce: Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty
9. Strona Internetowa Organizatora – strona internetowa o adresie: www.noblesecurities.pl
10. Strona Internetowa Promocji – strona internetowa o adresie: www.noblesecurities.pl/lp2/sprawdz-nas
11. Transfer instrumentów finansowych – przeniesienie instrumentów finansowych z rachunku papierów
wartościowych prowadzonego dla Uczestnika Promocji przez inną instytucję na Rachunek Inwestycyjny
Uczestnika Promocji.
12.Uczestnik Promocji – osoba, która przystąpiła do Promocji.
13.Umowa – Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji dla nowych Klientów Noble Securities S.A. „Sprawdź NaS”

Oświadczenie o przystąpieniu do
Promocji Sprawdź NaS
Dane Uczestnika Promocji:
_______________________________
(imię i nazwisko)
_______________________________
(PESEL)
_______________________________
(adres e-mail)

Ja niżej podpisany _______________________________, oświadczam, że przystępuję do promocji
„Sprawdź NaS”, której organizatorem jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy
ul. Przyokopowej 33.

Oświadczam również, że zapoznałem się z Regulaminem promocji dla nowych Klientów Noble
Securities S.A. „Sprawdź NaS” i akceptuję jego treść.

________________________________

Data:

________________________________

Data:
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__________________________________________________________

Podpisuje Uczestnik Promocji

__________________________________________________________

Podpis i pieczątka Noble Securities S.A.

