Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 678/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.

Santander Biuro Maklerskie

Wystawił_______________Data________________

DYSPOZYCJA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU – os. fizyczna

  

NUMER UMOWY MAKLERSKIEJ

Nazwisko i imię Klienta

PESEL



§1
1. Santander Biuro Maklerskie przyjmuje, przekazuje i wykonuje Zlecenia Klienta i na podstawie niniejszej Dyspozycji otwiera i
prowadzi dla Klienta Rachunek papierów wartościowych i Rachunek pieniężny o numerze:

RACHUNEK NR



10901867

   

służący ewidencjonowaniu instrumentów finansowych i środków pieniężnych Klienta.
2. Rachunek pieniężny prowadzony jest w złotych polskich (PLN).
3. Otwarcie i prowadzenie Rachunku w innej walucie wymienialnej wymaga złożenia odrębnej Dyspozycji, z zastrzeżeniem
postanowień Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.
4. Zmiana numeru Rachunku przez Santander Biuro Maklerskie nie stanowi zmiany Umowy maklerskiej. O nowym numerze
Rachunku Santander Biuro Maklerskie informuje Klienta w sposób przewidziany dla korespondencji.
§2
Otwarcie Rachunku następuje w terminie 1 dnia roboczego od dnia podpisania niniejszej Dyspozycji przez Santander Biuro
Maklerskie.
§3
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Dyspozycji zastosowanie znajdują postanowienia Regulamininu świadczenia Usług
maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie (dalej „Regulamin”).
2. Wszelkie pojęcia pisane w niniejszej Dyspozycji wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§4
1. Strony potwierdzają/postanawiają:
a. ustanowienie hasła identyfikacyjnego Klienta do Umowy maklerskiej, na warunkach określonych w Dyspozycji ustanowienia hasł a
identyfikacyjnego klienta do Umowy maklerskiej oraz określenie szczegółowych warunków świadczenia Usług maklerskich przez B iuro
Maklerskie na rzecz Klienta, w Dyspozycji określającej szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich;
b. że Biuro Maklerskie może wykonywać Zlecenia Klienta poza obrotem zorganizowanym;
c. że Biuro Maklerskie może wykonywać Zlecenia Klienta zawierając na własny rachunek transakcje lub umowy sprzedaży. Pokrycie
dla takich transakcji lub umów sprzedaży ustala się zgodnie z Regulaminem – odpowiednio jak dla transakcji zawieranych w obrocie
zorganizowanym, chyba że Biuro Maklerskie określi dla Klienta odrębny limit należności z tytułu takich transakcji i umów;
d. że Biuro Maklerskie sporządza analizy inwestycyjne, analizy finansowe oraz inne rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczą ce
transakcji w zakresie instrumentów finansowych i udostępnia je Klientowi na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Klienta potwietrdza że otrzymał egzemplarz Informacji wstępnych, w tym Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym
interesie Klienta przez Santander Biuro Maklerskie, zapoznał się z jej treścią i wyraża zgodę na jej brzmienie.

podpis i pieczęć pracownika

pieczęć Santander Biuro Maklerskie/
Oddziału Banku

podpis Klienta
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pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1.020.883.050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1.020.883.050 zł.

