ANEKS INTRADAY DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA
WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW
(zwany „Aneksem INTRADAY”)
NUMER RACHUNKU INTRADAY___________________
zawarty w dniu ____________________ w ____________________ pomiędzy:
Pani/Pan/Firma __________________________________________________,
Dane Klienta
Adres do korespondencji (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer
domu i lokalu)
PESEL (jeśli nie posiada data urodzenia) / KRS lub numer
innego rejestru
Numer telefonu
zwana/y dalej „Klientem”
a
Noble Securities Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000018651, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości
3.494.747 zł (w pełni opłacony), REGON 350647408; NIP: 6760108427, zwana dalej „Domem Maklerskim”, reprezentowana
przez:
________________________________________

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

§1
Dom Maklerski zobowiązuje się do prowadzenia dla Klienta rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego
INTRADAY o numerze: _____________________ („Rachunek INTRADAY”).
Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania złożonych na Rachunku INTRADAY przez Klienta, zleceń nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 3 – 4, z obniżonym poziomem depozytu zabezpieczającego, na
zasadach, o których mowa w niniejszym Aneksie INTRADAY.
Z zastrzeżeniem ust. 4, przedmiotem zleceń na Rachunku INTRADAY mogą być wyłącznie kontrakty terminowe na indeks
WIG20, składane na zasadach określonych w ust. 2.
Dom Maklerski może rozszerzyć listę instrumentów finansowych, będących przedmiotem zleceń na Rachunku INTRADAY,
co poda do wiadomości Klientów.
Z zastrzeżeniem ust. 6, Klient zobowiązuje się zamykać wszystkie otwarte pozycje na Rachunku INTRADAY, na tej samej
sesji giełdowej, na której zostały otwarte.
W przypadku niedotrzymania przez Klienta zobowiązania, o którym mowa w ust. 5:
1) Dom Maklerski zawiesi Klientowi możliwość składania zleceń na Rachunku INTRADAY na okres 2 tygodni,
rozpoczynający się od następnego dnia po dniu niedotrzymania zobowiązania, o którym mowa w ust. 5; w takim
przypadku Klient jest uprawniony wyłącznie do zamknięcia otwartych wcześniej pozycji; Dom Maklerski może ustalić
z Klientem inny termin zawieszenia możliwości składania zleceń na Rachunku INTRADAY,
2) Klient zobowiązany jest do uzupełnienia depozytu do wymaganej wysokości zabezpieczenia wstępnego
przewidzianego dla standardowych transakcji,
3) jeżeli w wyniku rozliczenia transakcji na rachunku pieniężnym Rachunku INTRADAY wystąpi saldo ujemne, Klient
może zostać obciążony ustawowymi odsetkami od niespłaconej w terminie kwoty zobowiązań.
Wznowienie możliwości składania przez Klienta zleceń na Rachunku INTRADAY, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 1, następuje
pierwszego dnia roboczego, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, pod warunkiem, że Klient zamknął
pozycje, które były podstawą do zawieszenia możliwości składania przez Klienta zleceń na Rachunku INTRADAY.
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8. Klient ustala, że przelewy środków pieniężnych z rachunku pieniężnego Rachunku INTRADAY Klienta mogą być
dokonywane tylko i wyłącznie na następujące rachunki bankowe lub inne rachunki pieniężne Klienta prowadzone przez
Dom Maklerski:
L.p.

Nazwa banku

Numer rachunku

Uwagi

1.
2.
3.
9.

Dom Maklerski zobowiązuje się do przyjmowania, określonych w „Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A.
usług maklerskich i brokerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych”,
zwanego dalej „Regulaminem” lub na podstawie Regulaminu, zleceń (dyspozycji) telefonicznych na numery określone w
Uchwale Zarządu Domu Maklerskiego, a Klient ustala, że przy składaniu zleceń (dyspozycji) telefonicznych będzie
identyfikowany przez następujące hasło: __________________, którego podanie jest warunkiem przyjęcia zlecenia
(dyspozycji) telefonicznej przez Dom Maklerski.
10. Klient niniejszym udziela pełnomocnictwa dla: imiennie wskazanego pracownika Domu Maklerskiego:
____________________ / pracowników Domu Maklerskiego / Domu Maklerskiego (*) do podejmowania i wykonywania
czynności na podstawie zleceń (dyspozycji) telefonicznych, o których mowa w ust. 9, w szczególności do wystawiania
zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, a także, pod warunkiem określenia takiej możliwości w Uchwale
Zarządu Domu Maklerskiego, do wykonywania z rachunku pieniężnego Klienta, na podstawie dyspozycji telefonicznych,
przelewów środków pieniężnych na rachunki, o których mowa w ust. 8.
11. Klient i Dom Maklerski ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w Aneksie INTRADAY mają zastosowanie (o ile nie są
sprzeczne z zapisami Aneksu INTRADAY) postanowienia Umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń
nabycia lub zbycia derywatów, zwanej dalej „Umową o derywaty” zawartej przez Dom Maklerski i Klienta, postanowienia
Regulaminu, stanowiącego załącznik do Umowy o derywaty i jej integralną część, a także postanowienia Umowy o
świadczenie usług maklerskich i brokerskich, zawartej przez Dom Maklerski i Klienta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§2
Niniejszy Aneks INTRADAY jest zawierany z chwilą jego podpisania przez Klienta i Dom Maklerski.
Dom Maklerski aktywuje Rachunek INTRADAY niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od
dnia zawarcia Aneksu INTRADAY.
Aneks INTRADAY zostaje zawarty na czas nieokreślony.
Wszelkie zmiany w treści Aneksu INTRADAY wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
Aneks INTRADAY sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Pozostałe postanowienia Umowy o derywaty zawartej pomiędzy Domem Maklerskim i Klientem, z wyjątkiem ustalonych
w Aneksie INTRADAY, pozostają bez zmian.

_______________________________, dnia __________________ Podpisuje Klient

Oświadczam, iż Klient przedstawił oryginał swojego dokumentu tożsamości. Potwierdzam zgodność danych Klienta na umowie z
danymi z dokumentu. Oświadczam, iż podpis Klienta został złożony w mojej obecności (nie dotyczy przypadku zawierania Aneksu
INTRADAY korespondencyjnie).
_________________________________, dnia _____________________ Podpisuje Noble Securities S.A./Agent Noble Securities S.A.

* niepotrzebne skreślić
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