UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA I DYSTRYBUCJI REKOMENDACJI I ANALIZ
zawarta w dniu _______________________ pomiędzy:
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)

(dalej: „Klient”)
a
Noble Securities Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000018651, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.494.747 zł
(w pełni opłacony), REGON 350647408; NIP: 6760108427, (dalej: „Dom Maklerski”), reprezentowana przez:
______________________________________________________________
§1
1. Klient został uznany przez Dom Maklerski za klienta detalicznego. Zasady kategoryzacji klientów oraz kwestie

2.

3.
4.
5.

dotyczące zmiany kategorii zamieszczone są na stronie internetowej Domu Maklerskiego www.noblesecurities.pl
(dalej „strona internetowa”) oraz w Oddziałach Domu Maklerskiego.
Klient podpisując Umowę oświadcza, że przed jej podpisaniem zapoznał się i akceptuje treść dokumentów
zamieszczonych na stronie internetowej lub w Oddziałach Domu Maklerskiego:
a) Regulaminem wykonywania przez Noble Securities S.A. czynności polegających na sporządzaniu analiz
inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji
w zakresie instrumentów finansowych na rzecz klientów profesjonalnych i klientów detalicznych (dalej:
„Regulamin”),
b) Szczegółową informacją dotyczącą Noble Securities S.A.,
c) Ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty
finansowe,
d) Uchwałami Zarządu.
Klient oświadcza, że będzie zapoznawał się ze zmianami dokumentów wskazanych w ust. 2.
Klient i Dom Maklerski zobowiązują się do przestrzegania obowiązków określonych w Umowie oraz Regulaminie.
Umowa obowiązuje wyłącznie razem z Umową o świadczenie usług maklerskich i brokerskich.
§2

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie sporządzania i dystrybucji rekomendacji i analiz

w zakresie określonym Regulaminem.
2. Dom Maklerski świadczy usługi z zachowaniem należytej staranności, bez uwzględnienia indywidualnej sytuacji

Klienta. Ostateczna decyzja w zakresie dokonania określonych transakcji w oparciu o analizy i rekomendacje
sporządzone przez Dom Maklerski należy wyłącznie do Klienta.

1.

§3
Klient i Dom Maklerski zgodnie oświadczają, że oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności dotyczących
obrotu instrumentami finansowymi oraz innych czynności wykonywanych w ramach działalności Domu
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2.
3.

1.

2.

Maklerskiego, w tym zawartych w innych regulacjach Domu Maklerskiego, mogą być składane w postaci
elektronicznej, jeżeli Dom Maklerski udostępnia taką możliwość.
Klient ponosi odpowiedzialność za skutki wszelkich oświadczeń woli złożonych w jego imieniu na jego rzecz, pod
warunkiem pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby składającej.
Klient, który nie chce skorzystać z możliwości elektronicznego składania oświadczeń woli, o których mowa w ust. 1,
w szczególności w zakresie możliwości zawarcia umowy w sposób elektroniczny, jest uprawniony do składania
oświadczeń woli w formie pisemnej na warunkach określonych w regulacjach Domu Maklerskiego.
§4
Klient dobrowolnie przekazuje Domowi Maklerskiemu 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.
Klient oświadcza, że przekazane dane są aktualne i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego ich
zaktualizowania w przypadku jakiejkolwiek zmiany.
§5

1.
2.
3.
4.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Umowy stosuje się Regulamin oraz Umowę o świadczenie usług
maklerskich i brokerskich.
Zasady wypowiedzenia oraz rozwiązania Umowy określa Regulamin. Umowa przestaje obowiązywać w przypadku
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich.
Zmiana Regulaminu nie wymaga formy pisemnej i następuje w sposób określony w Regulaminie.

Podpis Klienta

________________________________
____________________________________________
_______________________
podpis
miejscowość
data
(W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych reprezentant/reprezentanci umieszczają również pieczęć imienną)

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 Umowy korespondencyjnie lub elektronicznie).

Podpis i pieczęć pracownika
Noble Securities S.A.
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____________________________________________________
podpis

________________________
data

