ANEKS NR ___
DO UMOWY NR___

zawarty w dniu _____________________ w Warszawie pomiędzy:
Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 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
lub
adres
prowadzenia
działalności gospodarczej
(kraj, kod, miejscowość, ulica,
numer domu i lokalu)
Adres do korespondencji
(gdy jest inny niż adres
zamieszkania/siedziby)
NIP (w przypadku braku –
państwo rejestracji i data
rejestracji)
REGON
Nr KRS/Nr CEIDG/Inny
Organ rejestrowy/ewidencyjny
Numer telefonu/faksu
Tel.:
Adres e-mail
Status dewizowy
□ rezydent
Dodatkowe dane Klienta będącego osobą fizyczną
Rodzaj,
seria
i
numer
dokumentu tożsamości oraz
data ważności
PESEL (w przypadku braku –
data urodzenia)
Państwo urodzenia
Obywatelstwo
zwaną/zwanym dalej „Klientem” lub „Stroną”.
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Faks.:
□ nierezydent

Zważywszy, że:
⎯ NS świadczy na rachunek Klienta usługi na rynkach organizowanych przez Towarową
Giełdę Energii S.A. na podstawie Umowy nr ______________ („Umowa”) oraz
zgodnie z Regulaminem świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na Rynku
Towarów Giełdowych oraz na Rynkach Terminowych Produktów Energetycznych,
organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. („Regulamin”),
⎯ Klient zamierza zmienić numer rachunku bankowego określony w Umowie,
Strony postanowiły, co następuje:
§1
1. 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

Dane
zagranicznego

banku SWIFT/BIC
Państwo
Kod pocztowy i miasto
(dane wymagane tylko
w
przypadku
konta
zagranicznego)
Ulica, nr budynku i lokalu
Nazwa banku

Numer rachunku bankowego

Dane
zagranicznego

banku SWIFT/BIC
Państwo
Kod pocztowy i miasto
(dane wymagane tylko
w
przypadku
konta
zagranicznego)
Ulica, nr budynku i lokalu
2. Klient oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego/rachunków bankowych,
o których mowa w ust. 1.
3. Klient oświadcza, że (należy oznaczyć znakiem X właściwe oświadczenie):
 nie jest zarejestrowany jako podatnik do podatku od towarów i usług na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej („RP”),
 jest zarejestrowany jako podatnik do podatku od towarów i usług na terytorium RP,
jako:
 Podatnik VAT zwolniony,
 Podatnik VAT czynny,
 jest zarejestrowany dla celów VAT (podatku od wartości dodanej) na potrzeby
transakcji wewnątrzwspólnotowych, zidentyfikowany dla celów VAT pod nr VAT-UE
______________________,
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 jest zarejestrowany dla celów VAT (podatku od wartości dodanej) w kraju siedziby,
______________________, innym niż terytorium RP*, zidentyfikowany dla celów
VAT pod nr_______________________,
 nie jest zarejestrowany dla celów VAT (podatku od wartości dodanej) w kraju
siedziby, ______________________, innym niż terytorium RP*
(*dotyczy podmiotów nie będących rezydentami).
4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość oraz zgodność oświadczenia
złożonego w ust. 3 ze stanem faktycznym i prawnym w czasie obowiązywania Umowy
oraz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NS o jakiejkolwiek zmianie
w tym zakresie.
5. Od dnia zawarcia Aneksu, dotychczasowy rachunek bankowy Klienta określony
w Umowie, nie znajduje zastosowania.

§2
1. Klient dobrowolnie przekazuje NS 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.
2. Klient oświadcza, że przekazane dane są aktualne i jednocześnie zobowiązuje się do
niezwłocznego ich zaktualizowania w przypadku jakiejkolwiek zmiany.
Ponadto Klient oświadcza, że (proszę wstawić znak X w odpowiednim polu; zgoda może być
odwołana w każdym czasie):
X wyraża zgodę,
X wyraża zgodę,
 nie wyraża zgody
 nie wyraża zgody
na otrzymywanie od Domu Maklerskiego na używanie wobec niego, przez Dom
informacji handlowych za pomocą środków Maklerski
dla
celów
marketingu
komunikacji elektronicznej.
bezpośredniego,
telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących, w tym telefonów,
SMS-ów i MMS-ów.

 wyraża zgodę,
 nie wyraża zgody
na przekazywanie przez Dom Maklerski
jego danych osobowych (imienia, nazwiska
i adresu e-mail) do podmiotów z grupy
kapitałowej, której członkiem jest Dom
Maklerski, w celu otrzymywania od tych
podmiotów informacji handlowych za
pośrednictwem
środków
komunikacji
elektronicznej; aktualna lista podmiotów
z powyższej grupy kapitałowej, którym
Noble Securities S.A. może przekazywać
dane osobowe, zamieszczony jest na
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 wyraża zgodę,
 nie wyraża zgody
na przekazywanie przez Dom Maklerski jego
danych osobowych (imienia, nazwiska
i numeru telefonu) do podmiotów z grupy
kapitałowej, której członkiem jest Dom
Maklerski
dla
celów
marketingu
bezpośredniego
prowadzonego
przez
podmioty z grupy kapitałowej, której
członkiem jest Dom Maklerski przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
i automatycznych systemów wywołujących,
w tym telefonów, SMS-ów i MMS-ów;

stronie
internetowej: aktualna lista podmiotów z powyższej grupy
www.noblesecurities.pl w zakładce: O kapitałowej, którym Noble Securities S.A.
nas/Grupa Kapitałowa.
może
przekazywać
dane
osobowe,
zamieszczony jest na stronie internetowej:
www.noblesecurities.pl
w
zakładce:
O nas/Grupa Kapitałowa.

§3
1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. W przypadku jakichkolwiek
sprzeczności postanowień niniejszego Aneksu z postanowieniami Umowy lub Regulaminu,
rozstrzygające znaczenie mają postanowienia niniejszego Aneksu.
2. Postanowienia niniejszego Aneksu obowiązują od dnia jego zawarcia.
3. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

______________________________
podpis Klienta

ANEKS_RYNKI_TGE.2021.9.1

______________________________
podpis i pieczęć pracownika Noble Securities S.A.

