UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A.
NR ___________________

zawarta w dniu _____________________ w _________________ pomiędzy:
Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000018651, posiadający numer NIP: 676 01 08 427 kapitał zakładowy w wysokości 3.494.747,00 zł
(opłacony w całości), zwaną dalej „NS” lub „Stroną”, reprezentowaną przez upoważnionego
Pracownika,
-a_______________________________________________.
( imię i nazwisko/nazwa Klienta)
Dane Klienta
Adres zamieszkania/siedziba
(kraj, kod, miejscowość, ulica,
numer domu i lokalu)
Adres do korespondencji
(gdy jest inny niż adres
zamieszkania/siedziby)
NIP
REGON
Nr KRS/Nr CEIDG/Inny
Organ rejestrowy/ewidencyjny
Numer telefonu/faksu
Tel.:
Adres e-mail
Status dewizowy
□ rezydent
Czy Klient jest podatnikiem VAT?
□ TAK
Dodatkowe dane Klienta będącego osobą fizyczną
Rodzaj, seria i numer dokumentu
tożsamości
PESEL
Obywatelstwo
zwaną/zwanym dalej „Klientem” lub „Stroną”.

Fax.:
□ nierezydent
□ NIE

§ 1. Przedmiot Umowy
1. NS zobowiązuje się niniejszym do zawierania w imieniu własnym, ale na rachunek Klienta umów
kupna lub sprzedaży towarów giełdowych na rynkach prowadzonych przez TGE oraz do
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prowadzenia Rachunku TG oraz Rachunku pieniężnego Klienta, a także do realizacji innych
dyspozycji Klienta związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Klient zobowiązuje się niniejszym do ponoszenia opłat i prowizji z tytułu świadczonych przez NS na
jego rzecz usług; wysokość opłat i prowizji określa „Tabela opłat i prowizji za świadczenie przez
Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.”, zwana w dalszej treści
Umowy „Tabelą opłat i prowizji”; Regulaminem świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na
rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.”, zwanym w dalszej treści Umowy „Regulaminem” określa
inne opłaty i prowizje ponoszone przez Klienta.
3. Zasady składania przez Klienta zleceń, dyspozycji, wniosków oraz oświadczeń określa Regulamin.
§ 2. Transakcje, których przedmiotem jest energia elektryczna oraz gaz
4. Klient może dokonywać za pośrednictwem NS transakcji, których przedmiotem jest energia
elektryczna - na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) TGE oraz na Rynku Terminowym
Towarowym (RTT) TGE, pod warunkiem przekazania przez Klienta do NS pisemnego
„Oświadczenia Podmiotu Udostępniającego potwierdzającego udostępnienie Jednostek
Grafikowych”, zgodnego ze wzorem stosowanym przez IRGiT oraz TGE.
5. Klient może dokonywać za pośrednictwem NS transakcji, których przedmiotem jest gaz - na Rynku
Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) TGE oraz na Rynku Terminowym Towarowym (RTT)
TGE, pod warunkiem przekazania przez Klienta do NS pisemnego „Oświadczenia Podmiotu
Udostępniającego potwierdzającego udostępnienie Kodu ZUP”, zgodnego ze wzorem stosowanym
przez IRGiT oraz TGE.
§ 3. Oświadczenia Klienta
Klient oświadcza niniejszym, że:
1. przed zawarciem Umowy zapoznał się z następującymi dokumentami, które w pełni akceptuje i
zobowiązuje się przestrzegać postanowień w nich zawartych:
1) Regulaminem,
2) Tabelą opłat i prowizji;
2. został poinformowany o tym, że, o ile jest to wymagane przepisami prawa, jest zobowiązany do
zapłaty podatków, opłat lub pokrycia innych wydatków w związku z zawarciem lub
wykonywaniem Umowy;
3. został poinformowany, że NS przekazuje ogólne informacje o przepisach podatkowych, ale nie
wykonuje czynności doradztwa podatkowego, nie posiada uprawnień do świadczenia takich usług
i przekazywane informacje nie są poradą prawną ani podatkową; przekazywane informacje mają
jedynie charakter ogólny i orientacyjny, nie stanowią natomiast w żaden sposób wykładni prawa,
w tym przepisów prawa podatkowego; Klient powinien samodzielnie i szczegółowo zapoznać się
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podatków, powinien również rozważyć zwrócenie
się po poradę podatkową do doradcy podatkowego lub wystąpić o indywidualną interpretację
podatkową do organów skarbowych;
4. upoważnia NS do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
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1.

2.

3.

4.

§ 4. Rozliczenia Stron
Po przeprowadzeniu transakcji, o których mowa w § 1, NS wystawia Klientowi fakturę VAT
zgodnie z treścią regulacji obowiązujących członków Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych,
zamieszczonych na stronie internetowej www.irgit.pl oraz niezwłocznie przekazuje fakturę VAT
Klientowi.
Niezwłocznie po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży NS towaru giełdowego, nie później jednak
niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia takiej transakcji, Klient wystawia NS fakturę VAT
lub rachunek dokumentujący transakcje, o których mowa w § 1 oraz przekazuje je NS.
Warunkiem dokonania przez NS przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta na
podstawie faktury VAT Klienta jest, oprócz doręczenia NS takiej faktury VAT, również złożenie
przez Klienta dyspozycji wypłaty środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego Klienta.
Strony mogą przesyłać sobie wzajemnie faktury VAT w formie elektronicznej, tj. faktury VAT
wygenerowane elektronicznie i zapisane w formacie zapewniającym autentyczność pochodzenia i
integralności treści faktur VAT, w szczególności w formacie PDF; wskazany w zdaniu poprzednim
format przesyłania faktur VAT nie obejmuje tzw. skanów wydrukowanych faktur VAT; przed
przesłaniem pierwszej faktury VAT, Strona zobowiązana jest do uzyskania zgody drugiej Strony na
konkretną formę elektronicznego trybu przesyłania faktur VAT poprzez podpisanie stosownego
oświadczenia wskazującego w szczególności adres e-mail, z którego przesyłane będą faktury VAT.

§ 5. Pełnomocnictwa
Klient udziela niniejszym NS pełnomocnictwa do działania w imieniu Klienta lub na rachunek Klienta
w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy, w szczególności do:
1) wystawiania - na podstawie dyspozycji składanych za pomocą środka bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą telefoniczną lub przez internet - zleceń
kupna lub sprzedaży towarów giełdowych;
2) wystawiania - na podstawie dyspozycji składanych za pomocą środka bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą telefoniczną lub przez internet - poleceń
przelewu środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego Klienta na rachunek bankowy Klienta, o
którym mowa w § 6 ust. 3.
§ 6. Rachunki związane z Umową
1. Rachunek TG oraz Rachunek pieniężny Klienta otrzymuje numer:
_____________________________ .
2. Klient może dokonać przelewu lub przeksięgowania środków pieniężnych Klienta z Rachunku
pieniężnego Klienta w trakcie okresu obowiązywania Umowy, na zasadach określonych w
Regulaminie.
3. Strony ustalają, że środki pieniężne Klienta mogą być: przeksięgowywane wyłącznie na inne
Rachunki pieniężne Klienta w NS lub przelewane na następujące rachunki bankowe Klienta:
Nazwa banku
Numer rachunku bankowego Klienta

4. Klient oświadcza, że jest właścicielem rachunku bankowego/rachunków bankowych, o których
mowa w ust. 3.
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5. Klient ustala następujące hasło telefoniczne
,za pomocą którego
Klient będzie identyfikowany przez NS podczas rozmów telefonicznych, w szczególności w
przypadku składania dyspozycji telefonicznych.

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 7. Postanowienia ogólne
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się postanowienia
Regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszej Umowy oraz jej integralną część; Regulamin
określa w szczególności: tryb i warunki świadczenia usług i wykonywania czynności określonych w
Regulaminie, tryb i warunki wypowiedzenia, rozwiązania i wygaśnięcia niniejszej Umowy oraz tryb
wprowadzania zmian w Regulaminie.
Tabela opłat i prowizji stanowi załącznik do niniejszej Umowy oraz jej integralną część.
Wszelkim pojęciom niezdefiniowanym w niniejszej Umowie nadaje się znaczenie wskazane w
Regulaminie.
Integralną część Umowy stanowią również, w przypadku ich podpisania przez Klienta, w
szczególności następujące dokumenty:
1) „Karta prowizji negocjowanej”;
2) „Pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta”;
3) „Karta informująca o sposobie reprezentacji Klienta/Pełnomocnika”.
§ 8. Postanowienia końcowe
Zawarcie Umowy następuje z chwilą jej podpisania przez NS oraz przez Klienta.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla NS
oraz dla Klienta.
W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Umowy oraz Regulaminem, stosuje się przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, w
tym dotyczące umowy zlecenia.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem
zmian w zakresie numerów telefonów i faksów Klienta.
§ 9. Dodatkowe oświadczenia Klienta

Klient oświadcza niniejszym, że:
1) został poinformowany, iż jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z
późn. zm.) przez NS, jako administratora danych w celu związanym z realizacją Umowy oraz w celu
przesyłania mu informacji i materiałów marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych
przez NS.; został również poinformowany, że posiada prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, o których mowa w pierwszej części niniejszego zdania oraz prawo do poprawiania tych
danych; przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy oraz do
przekazywania informacji i materiałów marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych
przez NS;
2) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez NS w celu przekazywania mu przez
NS informacji i materiałów marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez NS:
TAK
NIE
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3) wyraża zgodę na otrzymywanie od NS informacji handlowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) TAK
NIE

______________________________
podpis Klienta

______________________________
podpis i pieczęć pracownika Noble Securities S.A.
lub Agenta Noble Securities S.A.
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