Zarządzenie w sprawie:

składania oświadczeń woli na innym niż papier
trwałym nośniku przez osoby będące Klientami firmy
inwestycyjnej Santander Securities S.A., które zgodnie
z Planem Podziału Santander Securities S.A. staną się
z Dniem Podziału Klientami Santander Biuro Maklerskie
Działając na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Zarządu Banku nr 4/2001 z dnia 14 czerwca 2001 r., w sprawie upoważnień dla członków
Zarządu Banku zarządzam, co następuje:

§1
1.	Dopuszcza się składanie jednostronnych oświadczeń woli w formie elektronicznej na trwałym nośniku w procesie („proces Wizard”)
związanym z nadaniem dostępu do serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie („Biuro Maklerskie”) Inwestor online
przez osoby fizyczne będące Klientami firmy inwestycyjnej Santander Securities S.A., które zgodnie z Planem Podziału Santander
Securities S.A. ogłoszonym w dniu 12 czerwca 2019 r. staną się Klientami Biura Maklerskiego z dniem podziału określonym w Planie
Podziału („Dzień Podziału”).
2.	Proces Wizard zostanie udostępniony Klientom poprzez https://makler.santandersecurities.pl/
3.	Jednostronne oświadczenie woli, o którym mowa w ust. 1, dopuszczalne jest w zakresie:
a)	udzielenia przez Klienta Biuru Maklerskiemu pełnomocnictwa do umowy maklerskiej;
b)	zdefiniowania lub zmiany zdefiniowanej uprzednio formy wysyłania Klientowi potwierdzeń zawarcia transakcji oraz pozostałej
korespondencji przez Biuro Maklerskie.

§2
Złożenie przez Klienta jednostronnego oświadczenia woli, o którym mowa w § 1 wymaga uprzedniego wyrażenia przez Klienta
zgody na składanie Biuru Maklerskiemu oraz składanie przez Biuro Maklerskie Klientowi, oświadczeń woli w postaci elektronicznej,
związanych z dokonywaniem czynności dotyczących obrotu instrumentami finansowymi oraz na sporządzanie dokumentów związanych
z powyższymi czynnościami w formie dokumentu elektronicznego.

§3
Oświadczenie woli Klienta, o którym mowa w § 1 i w § 2, składane jest poprzez wpisanie i zatwierdzenie przez Klienta SMSkodu
przesłanego Klientowi w komunikacie SMS przez Biuro Maklerskie na numer telefonu Klienta zdefiniowany w procesie Wizard jako numer
służący do potwierdzania dyspozycji składanych w tym procesie.

§4
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Biuro Maklerskie w procesie
Wizard są następujące:
1.	Komputer klasy PC o poniższych parametrach:
a.	Procesor co najmniej 1 GHz,
b.	RAM co najmniej 1 GB,
c.	Grafika co najmniej XGA 1024x768, 32 bity,
d.	Ekran o wielkości co najmniej 10 cali,
e.	Dostęp do sieci Internet (połączenie co najmniej 3G lub WiFi).
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2.	System operacyjny:
a.	Windows w wersji co najmniej 7 z włączoną opcją Użyj szyfrowania TLS 1.2 lub
b.	Linux/GNU Ubuntu w wersji co najmniej 14.04 lub
c.	OS X/macOS w wersji co najmniej 10.10.
3.	Przeglądarka internetowa:
a.	Mozilla Firefox w wersji co najmniej 27 lub Google Chrome 32-bit w wersji co najmniej 30.0 lub Microsoft Internet Explorer w wersji
co najmniej 10.0
b.	Mozilla Firefox dla systemu Linux/GNU Ubuntu lub
c.	Safari dla systemu OS X/macOS.
4.	Przeglądarka plików PDF odpowiadająca standardowi Adobe Reader.

§5
Klienta w ramach składania oświadczeń woli w procesie Wizard obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu, w tym w zakresie trybu postępowania reklamacyjnego związanego z procesem
Wizard, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie w Dniu Podziału.

Wiceprezes Zarządu Banku

Arkadiusz Przybył
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