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SANTANDER BANK POLSKA  
SPÓŁKA AKCYJNA 

CZŁONEK ZARZĄDU BANKU 
 
 

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 342/2019 
z dnia 10 maja 2019 roku 

 
 

w sprawie:  określenia kryteriów uprawniających do zawarcia umowy maklerskiej na 
zasadach określonych § 33 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez 
Santander Biuro Maklerskie oraz zasad korzystania z limitu należności. 

 
 
 

Na podstawie § 1 Uchwały Zarządu Banku nr 4/2001 z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawie 
upoważnień dla członków Zarządu Banku (tekst jednolity Uchwała Zarządu Banku  
nr 20/2005 z 21.04.2005 r.), zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
1. Przez wykonywanie limitu należności rozumie się wartość złożonych przez Klienta 

zleceń kupna w części, która nie jest opłacona z jego własnych środków pieniężnych 
lub z należności, powiększoną o zobowiązania Klienta wobec Santander Biuro 
Maklerskie z tytułu zwartych, a nierozliczonych transakcji kupna. 

2. Przyznany na rachunku limit należności nie może przekroczyć 500% wartości 
zgromadzonych na nim aktywów. 

3. Santander Biuro Maklerskie dokonuje bieżącej (dziennej) weryfikacji limitu 
należności, który Klient może wykorzystać. Weryfikacja polega na wyliczeniu 
bieżącej wartości limitu należności na dany dzień poprzez pomnożenie przez 230% 
bieżącej wartości aktywów na danym rachunku Klienta, rozumianych jako suma 
wartości posiadanych instrumentów oraz środków pieniężnych wynikających ze 
zrealizowanych zleceń sprzedaży, pomniejszona o wartość zobowiązań wynikających 
ze zrealizowanych, a nierozliczonych w KDPW transakcji kupna. 

4. W przypadku, gdy bieżąca wartość limitu należności obliczona zgodna z ust. 3 jest 
większa od wartości, o której mowa w ust. 2, Santander Biuro Maklerskie weryfikuje 
bieżącą wartość limitu należności do wysokości nie większej niż określona w ust. 2. 

5. W przypadku, gdy wartość instrumentów finansowych zakupionych przez Klienta z 
wykorzystaniem przyznanego mu limitu należności spadnie w okresie pomiędzy 
zawarciem transakcji, a jej rozliczeniem w KDPW o co najmniej 20% w stosunku do 
ceny ich zakupu, a w ocenie Santander Biuro Maklerskie zastrzega sobie prawo 
wystawienia zlecenia sprzedaży tych instrumentów finansowych z limitem ceny 
pozwalającym na realizację transakcji sprzedaży. 

6. W uzasadnionych wypadkach, Santander Biuro Maklerskie może odstąpić od 
wymogów w ust. 2 oraz 3. 

7. Santander Biuro Maklerskie nie przyjmuje od Klienta oferty zbycia wierzytelności z 
tytułu zawartej transakcji kupna zawartych z wykorzystaniem limitu należności. 
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§ 2 

Santander Biuro Maklerskie udostępnia wykaz instrumentów finansowych będących 
przedmiotem transakcji z wykorzystaniem limitu należności poprzez zamieszczenie ich na 
swojej stronie internetowej przed rozpoczęciem sesji giełdowej na danym rynku. Zmiany 
dokonywane przez Santander Biuro Maklerskie w liście instrumentów finansowych 
będących przedmiotem transakcji z wykorzystaniem limitu należności muszą zostać 
udostępnione najpóźniej w dniu ich wejścia w życie.  

§ 3 
Uchyla się załącznik nr 61 do Uchwały Zarządu Banku nr 112/2014 z dnia 8 października 
2014 r. w sprawie: wprowadzenia regulacji uprzednio obowiązujących w Domu 
Maklerskim BZ WBK S.A. 

§ 4 
Postanowienia niniejszego Zarządzenia wchodzą w życie z dniem jego podpisania. 

 
 

 
 

Wiceprezes Zarządu Banku 
 
 
 

Arkadiu sz Przyby ł ………………………………………… 

 

Arkadiusz Przybył 
 


