SANTANDER BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 719/2018
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie: warunków i zasad świadczenia usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania
zleceń do dyspozycji Maklera(DDM) oraz określenia miejsc świadczenia tej usługi.

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 z późn. zm., zarządzam co następuje:
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2.

§1
Niniejsze zarządzenie określa warunki i zasady świadczenia usług maklerskich w zakresie przyjmowania i
wykonywania zleceń DDM, z wyłączeniem zleceń DDM przyjmowanych i wykonywanych w ramach
świadczenia przez Santander Biuro Maklerskie (dalej: Biuro Maklerskie) usług doradztwa
inwestycyjnego.
Warunki i zasady przyjmowania i wykonywania zleceń DDM w ramach świadczenia przez Biuro
Maklerskie usług doradztwa inwestycyjnego wskazuje zarządzenie określające zasady świadczenia usług
doradztwa inwestycyjnego w Biurze Maklerskim.

§2
Biuro Maklerskie świadczy usługę określoną w niniejszym zarządzeniu na podstawie umowy maklerskiej.
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§3
Warunkiem świadczenia przez Biuro Maklerskie usługi określonej w niniejszym Zarządzeniu jest
posiadanie przez Klienta rachunku w Biurze Maklerskim.
Wartość zlecenia DDM nie może być niższa niż 25.000 zł,
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest świadczenie usługi określonej w niniejszym
Zarządzeniu pomimo niespełnienia przez Klienta warunku, o których mowa w ust. 2. Odpowiednią
decyzję podejmuje makler reprezentujący Biuro Maklerskie.
§4
Klient ma prawo określić wytyczne dotyczące realizacji zleceń DDM poprzez podanie warunków
dodatkowych.
Biuro Maklerskie dopuszcza składanie zleceń DDM z warunkami dodatkowymi pod warunkiem, że nie są
sprzeczne z przepisami prawa i regulaminami przeprowadzania transakcji na rynku, na który jest
przekazywane zlecenie brokerskie oraz makler przyjmujący zlecenie zgodzi się na ich realizację.
Biuro Maklerskie nie będzie ujawniał zleceń DDM, które nie podlegają natychmiastowej realizacji
w obrocie zorganizowanym. Złożenie zlecenia DDM przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem
przez Klienta sprzeciwu co do obowiązku ujawnienia przez Biuro Maklerskie zlecenia zgodnie z § 47 ust.
2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania
firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018, poz. 1112).

§5
Makler realizujący zlecenie DDM ma prawo do niezrealizowania lub częściowej realizacji zlecenia DDM
nawet, jeżeli warunki umożliwiały jego realizację, jeśli w opinii maklera sytuacja na rynku uzasadniała takie
postępowanie.
§6
Z tytułu realizacji zleceń brokerskich wystawionych na podstawie zleceń DDM, Biuro Maklerskie pobiera
prowizje w wysokości, terminie oraz na zasadach określonych dla zleceń w Taryfie Opłat i Prowizji Santander
Biuro Maklerskie.
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§7
Maklerami poprzez których Biuro Maklerskie przyjmuje i wykonuje zlecenia DDM są upoważnieni
maklerzy papierów wartościowych.
Lista upoważnionych maklerów papierów wartościowych dostępna jest we wszystkich Punktach Usług
Maklerskich (PUM).
Usługi polegające na przyjmowaniu i wykonywaniu zleceń DDM świadczone są przez maklerów w
Centrali BiuraMaklerskiego,
§8

Traci moc Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 47/2014/JM z dnia 11 kwietnia 2014 r.
w sprawie warunków i zasad świadczenia usług maklerskich w zakresie przyjmowania i realizacji zleceń do
dyspozycji Domu Maklerskiego (DDM) oraz określenia miejsc świadczenia tej usługi.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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