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Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Transakcji Lokat Strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowej określa zasady funkcjonowania transakcji strukturyzowanych, warunki
zawierania i rozliczania oraz prawa i zobowiązania Stron wynikające z zawarcia powyższych transakcji.
Regulamin Transakcji Lokat Strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowej stanowi integralną część Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania
transakcji zawartej między Bankiem a Klientem, bądź innej umowy ramowej regulującej zasady zawierania i rozliczania transakcji zawieranych między
Klientem a Bankiem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, bądź budzących wątpliwości interpretacyjne stosuje się aktualnie
obowiązujący w Santander Bank Polska S.A. S.A. regulamin świadczenia usług „Ogólne warunki zawierania transakcji skarbowych”.

1.
2.

Definicje
§2
W niniejszym Regulaminie Transakcji Lokat Strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowej, stosuje się następujące określenia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)

Bank – Santander Bank Polska S.A.,
Obszar Rynków Finansowych – Obszar Rynków Finansowych Santander Bank Polska S.A.,
Klient – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zawarł z Bankiem
Umowę o trybie zawierania i rozliczania transakcji, bądź inną umowę ramową regulującą zasady zawierania i rozliczania transakcji z Bankiem,
Algorytm Premii inwestycyjnej – ustalony przez Strony szczegółowy wzór służący do obliczenia Premii Inwestycyjnej w oparciu o zachowanie
Wskaźnika Odniesienia w Okresie depozytowym, wskazany w Karcie produktu,
Wskaźnik Odniesienia – oznacza instrument finansowy ustalony przez Strony,
Kurs Odniesienia – oznacza wartość Wskaźnika Odniesienia opublikowaną w Dniach Obserwacji Kursu,
Dni Obserwacji Kursu – ustalone przez Strony dni, w których wyznaczany jest Kurs Odniesienia, w celu ustalenia poziomu Premii inwestycyjnej
Lokaty,
Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt państwowych, w którym Bank prowadzi działalność bankową i dokonuje
rozliczeń bankowych,
Dzień przedterminowego zerwania lokaty strukturyzowanej – dzień złożenia dyspozycji Przedterminowego zerwania lokaty strukturyzowanej,
przypadający przed Dniem zapadalności Lokaty strukturyzowanej,
Dzień przedterminowego zamknięcia Transakcji Strategii Dwuwalutowej („Strategia Dwuwalutowa) – dzień złożenia dyspozycji
Przedterminowego zamknięcia Strategii Dwuwalutowej przypadający przed ustalonym przez strony Dniem jej zapadalności,
Dzień rozpoczęcia Lokaty strukturyzowanej/ Strategii Dwuwalutowej – ustalony przez strony dzień, w którym Klient wpłaca środki na poczet
Lokaty strukturyzowanej/ Strategii Dwuwalutowej, przy czym, jeśli Strony nie postanowią inaczej, Dniem rozpoczęcia Lokaty strukturyzowanej/
Strategii Dwuwalutowej jest Dzień zawarcia transakcji,
Dzień zapadalności lokaty strukturyzowanej/ Strategii Dwuwalutowej –ustalony przez Strony dzień, w którym następuje wypłata przez Bank
Kwoty transakcji oraz odsetek naliczonych zgodnie z wysokością Oprocentowania lokaty strukturyzowanej/ Strategii Dwuwalutowej.
Dzień zawarcia transakcji – dzień, w którym Strony zawarły transakcję tj. złożyły oświadczenia woli, w których wyraziły definitywną zgodę na
związanie się wszystkimi uzgodnionymi między Stronami warunkami transakcji,
Gwarantowana stopa procentowa – gwarantowane oprocentowanie lokaty strukturyzowanej/ Strategii Dwuwalutowej wyrażone w skali roku
przyjmując konwencję naliczania odsetek: faktyczna liczba dni Okresu depozytowego / 365, uzgodnione przez Strony, przy czym dopuszcza się,
że Gwarantowana stopa procentowa może wynosić zero,
Karta produktu – załącznik do niniejszego regulaminu, będący jego integralną częścią, w którym opisane są definicje specyficzne dla danego typu
Lokaty strukturyzowanej,
Kwota Transakcji – kwota wpłacana przez Klienta z tytułu zawarcia transakcji Lokaty strukturyzowanej/Transakcji Strategii Dwuwalutowej,
Lokata strukturyzowana – depozyt, który jest zwracany w całości w Dniu zapadalności Lokaty Strukturyzowanej wraz z odsetkami naliczonymi
według Oprocentowania lokaty strukturyzowanej, uzgodnionymi między Stronami, zgodnie z Algorytmem Premii inwestycyjnej, obejmującym
czynniki ustalone między stronami, takie jak: indeks lub połącznie indeksów, instrument finansowy lub połączenie instrumentów finansowych, kurs
walutowy lub połączenie kursów walutowych,
Strategia Dwuwalutowa– produkt powiązany z wbudowanym opcyjnym instrumentem finansowym w celu osiągnięcia Gwarantowanej Stopy
Procentowej, gdzie Kwota inwestycji wraz z odsetkami zwracana jest w Dniu zapadalności :
1) w walucie transakcji w przypadku, gdy na dwa dni robocze przed Dniem zapadalności Strategii Dwuwalutowej:
a) kurs referencyjny jest niższy niż Kurs Wymiany, jeżeli walutą bazową jest waluta transakcji,
b) kurs referencyjny jest wyższy niż Kurs Wymiany, jeżeli walutą bazową jest waluta alternatywna,
2) w walucie alternatywnej w przypadku gdy na dwa dni robocze przed Dniem zapadalności Strategii Dwuwalutowej:
a) kurs referencyjny jest wyższy niż Kurs Wymiany, jeżeli walutą bazową jest waluta transakcji,
b) kurs referencyjny jest niższy niż Kurs Wymiany, jeżeli walutą bazową jest waluta alternatywna,
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W dniu zapadalności Strategii Dwuwalutowej wypłata kwoty transakcji wraz odsetkami naliczonymi według Gwarantowanej Stopy Procentowej
może potencjalnie nastąpić w walucie alternatywnej po przeliczeniu według Kursu Wymiany, który będzie dla Klienta mniej korzystny niż kurs
referencyjny co może prowadzić do częściowej utraty zainwestowanego kapitału.
19) Kurs Wymiany Strategii Dwuwalutowej– ustalony przez Strony stosunek wartości dwóch walut: Waluty transakcji i Waluty alternatywnej,
20) Kurs referencyjny Strategii Dwuwalutowej– publikowany przez zewnętrzną instytucję finansową lub agencję informacyjną kurs wyznaczający
stosunek wartości dwóch walut: Waluty transakcji i Waluty alternatywnej, przy czym przyjmuje się, że dla Strategii Dwuwalutowej, w których jedną
z tych walut jest złoty polski Kursem referencyjnym jest fixing ogłaszany przez NBP i publikowany po godzinie 11:00 danego dnia,
21) Waluta transakcji - waluta, w której Klient lokuje środki w ramach transakcji lokaty strukturyzowanej, bądź Strategii Dwuwalutowej;
22) Waluta alternatywna - waluta ustalona między Stronami w ramach warunków zawarcia Strategii Dwuwalutowej,
23) Okres depozytowy – okres trwający od Dnia rozpoczęcia Lokaty strukturyzowanej/Strategii Dwuwalutowej do dnia poprzedzającego Dzień
Zapadalności Lokaty Strukturyzowanej/Strategii Dwuwalutowej,
24) Oprocentowanie lokaty strukturyzowanej/Strategii Dwuwalutowej - oprocentowanie stanowiące sumę Gwarantowanej Stopy Procentowej i
Premii inwestycyjnej, przy czym dla Strategii Dwuwalutowej przyjmuje się wysokość Premii inwestycyjnej zawsze równą zero,
25) Premia inwestycyjna – oprocentowanie lokaty wyrażone w skali roku przyjmując konwencję naliczania odsetek: faktyczna liczba dni Okresu
depozytowego / 365, ustalone w oparciu o Algorytm Premii inwestycyjnej,
26) Przedterminowe zerwanie lokaty strukturyzowanej – dyspozycja zamknięcia Lokaty strukturyzowanej, złożona przez Klienta w dowolnym dniu
roboczym przed Dniem zapadalności lokaty strukturyzowanej,
27) Przedterminowe zamknięcie Strategii Dwuwalutowej– dyspozycja zamknięcia Strategii Dwuwalutowej, złożona przez Klienta w dowolnym
dniu roboczym przed Dniem zapadalności tej Transakcji,
28) Opłata za Przedterminowe zerwanie lokaty strukturyzowanej – opłata wyrażona kwotowo, bądź wyrażona jako procent Kwoty transakcji
ponoszona przez Klienta w dniu wypłaty środków z tytułu Przedterminowego Zerwania lokaty strukturyzowanej,
29) Regulamin – niniejszy Regulamin Transakcji Lokat Strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowych,
30) Strona/y –oznacza odpowiednio z osobna Bank, bądź Klienta, bądź Bank i Klienta łącznie,
31) Transakcja – transakcja zawarcia lokaty strukturyzowanej lub Strategii Dwuwalutowej,
32) Umowa ramowa – Umowa ramowa o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji zawarta między Klientem a Bankiem, bądź inna umowa ramowa
określająca zasady zawierania i rozliczania transakcji między Bankiem a Klientem,
33) Zawarcie Transakcji –oświadczenie woli złożone przez Strony, w którym Strony wyraziły definitywną zgodę na związanie się wszystkimi
uzgodnionymi między sobą warunkami transakcji, z zastrzeżeniem §3 punktu 2.

Warunki transakcji lokat strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowych
§3
1.
2.
3.

4.

Przed zawarciem transakcji Klient zobowiązany jest do zawarcia z Bankiem umowy ramowej o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji, bądź
innej umowy ramowej regulującej zasady zawierania i rozliczania transakcji Klienta z Bankiem.
W chwili zawarcia transakcji Lokaty strukturyzowanej lub Strategii Dwuwalutowej Klient zobowiązany jest do posiadania środków na wskazanym w
Umowie ramowej rachunku rozliczeniowym w wysokości przynajmniej równej Kwocie Transakcji.
Transakcje lokat strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowych zawierane są telefonicznie. Zawarcie poszczególnej transakcji następuje z chwilą
złożenia przez obie Strony transakcji oświadczeń woli, w których Strony transakcji wyrażą definitywną zgodę na związanie się uzgodnionymi przez
Strony warunkami powyższej transakcji. Do zawierania transakcji w imieniu Banku upoważnieni są dealerzy Obszaru Rynków Finansowych
Santander Bank Polska S.A. Zasady i skutki rejestrowania wzajemnych rozmów telefonicznych określa Umowa ramowa.
Zasady potwierdzania zawarcia transakcji lokat strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowych określa Umowa ramowa. Potwierdzenie zawarcia
transakcji Lokaty strukturyzowanej oraz Strategii Dwuwalutowej określające warunki jej/ich zawarcia przesyłane jest Klientowi najpóźniej w drugim
dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji Lokaty strukturyzowanej/Strategii Dwuwalutowej. Wzory potwierdzeń zawarcia transakcji Lokaty
strukturyzowanej/Strategii Dwuwalutowej zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu, przy czym dopuszcza się stosowanie potwierdzeń
transakcji odbiegających od powyższych wzorów, lub zawierających modyfikacje powyższych wzorów.

Zasady zawarcia transakcji Lokaty strukturyzowanej oraz Strategii Dwuwalutowej
§4
1.

Zawierając transakcję Lokaty strukturyzowanej lub Strategii Dwuwalutowej Strony powinny dążyć do uzgodnienia następujących warunków
transakcji:
a) Waluty transakcji,
b) Kwoty transakcji,
c) Dzień rozpoczęcia Lokaty strukturyzowanej lub Strategii Dwuwalutowej,
d) Dnia zapadalności Lokaty strukturyzowanej lub Strategii Dwuwalutowej
e) Gwarantowanej stopy procentowej,
f)
typu Lokaty strukturyzowanej lub Strategii Dwuwalutowej zgodnego z Kartą produktu
oraz w przypadku Strategii Dwuwalutowej
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g)
h)
i)
2
3
4

Waluty alternatywnej
Kursu wymiany
Kursu referencyjnego

Uzgodnienie warunków transakcji Lokaty strukturyzowanej lub Strategii Dwuwalutowej, stosownie do okoliczności, może wymagać uzgodnienia
innych warunków wskazanych w treści Karty produktu dla danego typu Lokaty strukturyzowanej lub Strategii Dwuwalutowej.
Skutki prawne dla Stron z tytułu zawarcia transakcji powstają z chwilą telefonicznego uzgodnienia warunków transakcji.
Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia transakcji Lokaty strukturyzowanej lub Strategii Dwuwalutowej bez podania przyczyn.

Zasady Przedterminowego zerwania transakcji lokaty strukturyzowanej
§5
1.
2.

W dowolnym dniu roboczym przed Dniem zapadalności Lokaty strukturyzowanej Klient jest uprawniony do złożenia dyspozycji zamknięcia
Lokaty strukturyzowanej.
Złożenie dyspozycji, o której mowa w punkcie 1 powyżej jest traktowane jako Przedterminowe Zerwanie lokaty strukturyzowanej i skutkuje utratą
prawa do otrzymania odsetek naliczonych zgodnie z wysokością Oprocentowania lokaty strukturyzowanej oraz dodatkowo pobraniem przez
Bank Opłaty za Przedterminowe zerwanie Lokaty strukturyzowanej.
§ 5-1

Zasady Przedterminowego zamknięcia transakcji Strategii Dwuwalutowej
1.
2.
3.
4.
5.

W dowolnym dniu roboczym przed Dniem zapadalności Strategii Dwuwalutowej Klient jest uprawniony do złożenia dyspozycji zamknięcia tej
transakcji
W przypadku o którym mowa w ust 1. Bank przekazuje na rachunek bankowy Klienta kwotę Inwestycji w walucie transakcji, pomniejszone o
koszty wycofania Strategii Dwuwalutowej.
Koszty wycofania, o których mowa w ust. 2, stanowić będą koszty poniesione przez Bank, wynikające z konieczności zawarcia na
rynku finansowym transakcji zamykającej opcję walutową wbudowaną w Strategię Dwuwalutową.
Poniesione przez Klienta koszty wycofania, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą spowodować utratę części kwoty Strategii Walutowej, o której
mowa w ust. 2 pkt 1.Złożenie dyspozycji, o której mowa w punkcie 1 powyżej jest traktowane jako Przedterminowe zamknięcie Strategii
Dwuwalutowej i skutkuje utratą prawa do otrzymania odsetek naliczonych zgodnie z wysokością Oprocentowania tej transakcji

Zasady rozliczania transakcji Lokaty strukturyzowanej oraz Strategii Dwuwalutowej
§6
1. Rozliczenie transakcji Lokaty strukturyzowanej następuje przez podstawienie do dyspozycji Klienta na wskazany przez niego w Umowie
ramowej rachunek rozliczeniowy Kwoty transakcji oraz odsetek naliczonych zgodnie z wysokością Oprocentowania Lokaty strukturyzowanej.
2. Rozliczenie transakcji Strategii Dwuwalutowej następuje przez podstawienie do dyspozycji Klienta:
a) Kwoty transakcji oraz odsetek naliczonych zgodnie z wysokością Oprocentowania Strategii Dwuwalutowej wyrażonych w walucie
transakcji na wskazany przez Klienta w Umowie ramowej rachunek rozliczeniowy właściwy dla waluty transakcji:
lub
b) Kwoty transakcji oraz odsetek naliczonych zgodnie z wysokością Oprocentowania Strategii Dwuwalutowej przeliczonych na walutę
alternatywną według Kursu Wymiany na wskazany przez Klienta w Umowie ramowej rachunek rozliczeniowy właściwy dla waluty
alternatywnej.
3. W dniu zapadalności Strategii Dwuwalutowej wypłata kwoty transakcji wraz odsetkami naliczonymi według Gwarantowanej Stopy
Procentowej może potencjalnie nastąpić w walucie alternatywnej po przeliczeniu według Kursu Wymiany, który będzie dla Klienta mniej
korzystny niż kurs referencyjny. Różnica pomiędzy Kursem Wymiany a kursem referencyjnym może przekroczyć kwotę odsetek otrzymanych
przez Klienta.

Postanowienia końcowe
§7
1.
2.

Bank ma prawo odmowy zawarcia transakcji bez podania przyczyn.
Klient i Bank mają prawo zawrzeć transakcję na niestandardowych warunkach, innych niż te, o których mowa w treści Regulaminu.
4

REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

3.

Z dniem zawarcia danej transakcji Strony oświadczają, co następuje:
a)

b)

c)
4.
5.

6.

Niepoleganie na informacjach uzyskanych od drugiej Strony. Każda za Stron transakcji działa na własny rachunek, podjęła
niezależną i samodzielną decyzję zawarcia danej transakcji, oraz świadomie zdecydowała, czy transakcja jest dla niej właściwa
lub odpowiednia, w oparciu o własny osąd i o opinię takich doradców, jakich uznała za właściwych oraz polegając na ich opinii w
zakresie, w jakim uznała to za konieczne i wystarczające. Każda ze Stron transakcji nie polega na żadnych informacjach
(pisemnych ani ustnych) uzyskanych od drugiej Strony transakcji, które mogłyby być uznane za poradę inwestycyjną lub
rekomendację zawarcia danej transakcji, przy czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia związane z warunkami transakcji nie
będą uważane za porady inwestycyjne ani za zalecenie zawarcia transakcji. Żadne informacje (pisemne ani ustne) otrzymane od
Banku nie będą uważane za zapewnienie ani gwarancję odnośnie spodziewanych wyników transakcji. Strona nie otrzymała od
drugiej Strony żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących spodziewanego wyniku danej transakcji. Jednocześnie Strony
oświadczają, że przed zawarciem danej transakcji miały wystarczające możliwości omówienia między sobą wszystkich aspektów
oraz ewentualnych wątpliwości dotyczących przedmiotu, zakresu, bądź treści danej transakcji.
Ocena i zrozumienie. Każda ze Stron transakcji jest zdolna do oceny zalet i wad transakcji, rozumie i przyjmuje warunki transakcji,
zaś wyjaśnienia uzyskane od drugiej Strony w toku procesu negocjacji i zawierania transakcji uznała za wystarczające dla
świadomego związania się treścią transakcji. Każda ze Stron ma wystarczającą świadomość ryzyk związanych z daną transakcją,
jest zdolna do podjęcia ryzyka transakcji, i takie ryzyko akceptuje wraz z faktycznymi skutkami danej transakcji.
Status Stron. Żadna ze Stron nie działa jako powiernik, agent, ani jako doradca Strony w odniesieniu do danej transakcji.

W przypadku, gdy w związku z zawartą transakcją wystąpi konieczność zapłacenia przez Bank, jako płatnika podatków lub opłat obciążających
Klienta (w szczególności podatku od zysków kapitałowych osób fizycznych), ich koszt pokrywa Klient.
Lokata strukturyzowana oraz Strategia Dwuwalutowa będące przedmiotem niniejszego Regulaminu są objęta ustawowym systemem
gwarantowania depozytów na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Przed zawarciem transakcji Lokaty strukturyzowanej Klient powinien rozważyć fakt, że w przypadku ustalenia Gwarantowanej Stopy procentowej
na poziomie równym 0%, w Dniu zapadalności Lokaty Strukturyzowanej zapewniony jest wyłącznie zwrot 100% środków wpłaconych przez
Klienta na poczet Lokaty strukturyzowanej.

Zakłócenia Rynku oraz Zakłócenia Wskaźnika Odniesienia
§8
1.

W odniesieniu do Wskaźników Odniesienia powiązanych z rynkiem akcyjnym, w przypadku, gdy w którymkolwiek Dniu Obserwacji Kursu
w stosunku do Wskaźnika Odniesienia zajdzie przynajmniej jedno z następujących Zakłóceń Rynku, wówczas Bank w odniesieniu do dnia, w
którym wystąpiło Zakłócenie Rynku będzie miał prawo do dokonania Czynności Alternatywnych wskazanych poniżej:

−

Zakłócenia Rynku obejmują następujące zdarzenia:
a)
b)
c)

d)

−

Brak sesji – wszystkie rynki zorganizowane, na których notowany jest Wskaźnik Odniesienia nie zostały otwarte w trybie swojej
zwykłej sesji giełdowej;
Zawieszenie rynku – na podstawie decyzji kompetentnego podmiotu lub organu będzie zawieszony lub ograniczony obrót
Wskaźnikiem Odniesienia na wszystkich rynkach zorganizowanych, na których jest on notowany;
Zakłócenie działalności giełdy - zdarzenie skutkujące dla wszystkich uczestników rynku zorganizowanego, na którym notowany
jest Wskaźnik Odniesienia, brakiem możliwości lub utrudnieniami w zawieraniu transakcji lub ustaleniu wartość Wskaźnika
Odniesienia lub cen aktywów, wchodzących w skład Wskaźnika Odniesienia;
Wcześniejsze zamknięcie giełdy - zamknięcie wszystkich rynków zorganizowanych, na których notowany jest Wskaźnik
Odniesienia przed standardową godziną zamknięcia ustaloną dla tych rynków zorganizowanych – jeśli warunki ich prowadzenia
przewidują taką godzinę zamknięcia.

Czynności Alternatywne obejmują następujące czynności:
a)

b)

c)

użycie do obliczeń wartość Wskaźnika Odniesienia wartości ustalonej na poziomie wartości Wskaźnika Odniesienia w następnym,
najbliższym dniu, w którym wyznaczane są notowania Wskaźnika Odniesienia, w którym nie zajdzie Zakłócenie Rynku z
zastrzeżeniem, że maksymalne przesunięcie daty ustalenia wartości Wskaźnika Odniesienia może wynieść nie więcej niż 8 dni, w
których wyznaczane są notowania Wskaźnika Odniesienia.
jeżeli to możliwe, ustalenie wartości Wskaźnika Odniesienia na podstawie wartości składników wchodzących w skład Wskaźnika
Odniesienia, w sposób i przy użyciu metodologii właściwej dla ustalania wartości Wskaźnika Odniesienia, z zastrzeżeniem, że
maksymalne przesunięcie daty ustalenia wartości Wskaźnika Odniesienia może wynieść nie więcej niż 8 dni, w których
wyznaczane są wartości Wskaźnika Odniesienia;
w przypadku niemożności dokonania Czynności Alternatywnych wskazanych w lit a) i b), Bank wyznaczy wartość Wskaźnika
Odniesienia
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−

z zastrzeżeniem, że w przypadku niemożności ustalenia wartości Wskaźnika Odniesienia w Dniu Obserwacji Kursu, która spowoduje
niemożność wypłaty odsetek w Dniu zapadalności lokaty strukturyzowanej, wypłata odsetek nastąpi 9 dnia roboczego następującego po
zakończeniu Okresu depozytowego.

2.

W odniesieniu do Wskaźników Odniesienia powiązanych z rynkiem akcyjnym, w przypadku, gdy w Okresie depozytowym w stosunku do
Wskaźnika Odniesienia zajdzie przynajmniej jedno z następujących Zakłóceń Wskaźnika Odniesienia, wówczas Bank będzie miał prawo do
dokonania którejkolwiek z Czynności Zastępczych wskazanych poniżej:

−

Zakłócenia Wskaźnika Odniesienia obejmują następujące zdarzenia:
a)
b)

c)

−

Nieogłoszenie Wskaźnika Odniesienia - podmiot odpowiedzialny za ustalanie zasad publikacji Wskaźnika Odniesienia, metod jego
obliczania lub dostosowywania oraz za jej regularną publikację w jakimkolwiek Dniu Obserwacji Kursu nie ogłosi tej wartości.
Likwidacja Wskaźnika Odniesienia – podmiot, o którym mowa w lit. a) powyżej, na stałe zaprzestanie publikowania wartości
Wskaźnika Odniesienia oraz nie będzie istniał Zastępczy Wskaźnik Odniesienia, przy czym stałe zaprzestanie publikowania
wartości Wskaźnika Odniesienia nastąpi z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności; Zastępczy Wskaźnik Odniesienia
oznacza Wskaźnik Odniesienia, który używa takiej samej lub zbliżonej metody obliczania wartości co Wskaźnik Odniesienia i
którym Bank zastąpi Wskaźnik Odniesienia w sytuacji, gdy Wskaźnik Odniesienia przestanie być publikowany;
Zmiana Wskaźnika Odniesienia - podmiot odpowiedzialny za ustalanie metod obliczania lub dostosowywania Wskaźnika
Odniesienia ogłosi zmianę metodologii wyznaczania wartości Wskaźnika Odniesienia, pod warunkiem, że zmiana wykracza poza
dostosowanie składu Wskaźnika Odniesienia, przewidziane w jego formule lub poza zmiany dotyczące jego metodologii
wyznaczania

Czynności Zastępcze obejmują następujące czynności:
a)

b)

jeżeli to będzie możliwe, wartość Wskaźnika Odniesienia zostanie ustalona przez Bank w oparciu o metodologię właściwą dla
Wskaźnika Odniesienia przed zajściem Zakłócenia Wskaźnika Odniesienia, biorąc pod uwagę te instrumenty rynku kapitałowego,
które były używane do obliczania wartości Wskaźnika Odniesienia przed zajściem Zakłócenia Wskaźnika Odniesienia;
Bank zastąpi Wskaźnika Odniesienia Zastępczym Wskaźnikiem Odniesienia, o ile Zastępczy Wskaźnik Odniesienia jest
reprezentatywny dla tego samego sektora branżowego i rejonu geograficznego, czy też segmentu rynku finansowego.

3.

W odniesieniu do Wskaźników Odniesienia powiązanych z rynkiem stopy procentowej w przypadku, gdy w którymkolwiek Dniu
Obserwacji Kursu w stosunku do Wskaźnika Odniesienia zajdzie przynajmniej jedno z następujących Zakłóceń Stawki Stopy Procentowej,
wówczas Bank w odniesieniu do dnia, w którym wystąpiło Zakłócenie Stawki Stopy Procentowej będzie miał prawo do dokonania Czynności
Zastępczych wskazanych poniżej:

−

Zakłócenia Stawki Stopy Procentowej obejmują następujące zdarzenia:
e)

f)

−

Nieogłoszenie Stawki Stopy Procentowej – bank centralny, bądź agencja informacyjna właściwa dla danego Wskaźnika
Odniesienia odpowiedzialna za ustalanie i publikację Kursu Odniesienia w jakimkolwiek Dniu Obserwacji Kursu nie ogłosi Kursu
Odniesienia w terminie i w sposób określony w potwierdzeniu zawarcia transakcji Lokaty strukturyzowanej;
Brak Stawki Stopy Procentowej – trwałe zaprzestanie ustalania i publikowania Wskaźnika Odniesienia lub wycofanie Wskaźnika
Odniesienia.

Czynności Zastępcze obejmują następujące czynności:
d)

e)

wykorzystanie przez Bank Kursu Odniesienia ustalonego przez bank centralny, bądź agencję informacyjną właściwą dla danego
Wskaźnika Odniesienia odpowiedzialną za ustalanie i publikację Kursu Odniesienia w następnym, najbliższym terminie, w którym
wyznaczany jest Kurs Odniesienia, a w którym nie zajdzie Zakłócenie Stawki Stopy Procentowej;
wyznaczenie przez Bank wartości Wskaźnika Odniesienia w oparciu o stawkę wyznaczoną przez innych uczestników rynku
finansowego.

4.

W odniesieniu do Wskaźników Odniesienia powiązanych z rynkiem walutowym w przypadku, gdy w którymkolwiek Dniu Obserwacji
Kursu w stosunku do Wskaźnika Odniesienia zajdzie przynajmniej jedno z następujących Zakłóceń Waluty, wówczas Bank w odniesieniu do
dnia, w którym wystąpiło Zakłócenie Waluty będzie miał prawo do dokonania Czynności Zastępczych wskazanych poniżej:

−

Zakłócenia Waluty obejmują następujące zdarzenia:
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g)

h)
−

Czynności Zastępcze obejmują następujące czynności:
f)

g)

5.

Nieogłoszenie kursu waluty – bank centralny, bądź agencja informacyjna właściwa dla danego Wskaźnika Odniesienia
odpowiedzialna za ustalanie i publikację Kursu Odniesienia w jakimkolwiek Dniu Obserwacji Kursu nie ogłosi Kursu Odniesienia w
terminie i w sposób określony w potwierdzeniu zawarcia transakcji Lokaty strukturyzowanej lub Strategii Dwuwalutowej
Brak kursu waluty – trwałe zaprzestanie obrotu walutą lub wycofanie waluty

wykorzystanie przez Bank Kursu Odniesienia ustalonego przez bank centralny, bądź agencję informacyjną właściwą dla danego
Wskaźnika Odniesienia odpowiedzialną za ustalanie i publikację Kursu Odniesienia w następnym, najbliższym terminie, w którym
wyznaczany jest Kurs Odniesienia, a w którym nie zajdzie Zakłócenie Waluty;
wyznaczenie przez Bank wartości Wskaźnika Odniesienia w oparciu o kurs wyznaczony przez innych uczestników rynku
finansowego.

Czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie Bank będzie dokonywał w dobrej wierze, mając na uwadze najlepiej pojęty interes klienta,
nie godząc w dobre obyczaje oraz w sposób, który postanowienia uprawniające Bank do dokonywania zmian nie będzie czynił niedozwolonymi.

Inne postanowienia
§9
1.
2.
3.

Strony będą podejmowały starania w celu polubownego rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów wynikających z transakcji zawartych
zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
Jeżeli polubowne rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Banku, przy czym jurysdykcja polskich sądów ma charakter wyłączny.
Aktualna wersja Regulaminu Transakcji Lokat Strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowych dostępna jest na stronie internetowej Banku –
www.santander.pl. Zmiany treści Regulaminu Transakcji Lokat Strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowych są ogłaszane za co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem na powyższej stronie internetowej, przy czym przyjmuje się, że zmiana Regulaminu Transakcji Lokat
Strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowych znajduje zastosowanie do transakcji Lokat Strukturyzowanych i Strategii Dwuwalutowych
zawartych przez Klienta z Bankiem po dniu wejścia zmiany Regulaminu Transakcji Lokat Strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowych w
życie. Ogłoszenie w powyższy sposób treści tego Regulaminu lub jego zmiany jest równoznaczne z ustaleniem, że Klient miał możliwość
zapoznania się z treścią aktualnego Regulaminu Transakcji Lokat Strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowych.
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Załącznik nr 1

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej typu Digital Call powiązanej z Rynkiem Walutowym

Produkt

[Lokata strukturyzowana typu Digital Call powiązana z Rynkiem Walutowym]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. kurs USD wyrażony w PLN]

Kurs Odniesienia

[np. kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie
www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
Kupon - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie równy, bądź wyższy niż Dolna
granica przedziału
lub
0% - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie niższy niż Dolna granica przedziału
gdzie:
Kupon – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych w skali roku ustalona przez Strony w
Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Dolna granica przedziału – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x,xxxx]
Dzień finalnej obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony: [dd/mm/rrrr]

Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 2

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Digital Put powiązanej z Rynkiem Walutowym

Produkt

[Lokata strukturyzowana Digital Put powiązana z Rynkiem Walutowym]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. kurs USD wyrażony w PLN]

Kurs Odniesienia

[np. kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie
www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
Kupon - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie równy, bądź niższy niż Górna
granica przedziału
lub
0% - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie wyższy niż Górna granica przedziału
gdzie:
Kupon – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych w skali roku ustalona przez Strony w
Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Górna granica przedziału – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x,xxxx]
Dzień finalnej obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony: [dd/mm/rrrr]

Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 3

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Digital Range powiązanej z Rynkiem Walutowym

Produkt

[Lokata strukturyzowana Digital Range powiązana z Rynkiem Walutowym]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. kurs USD wyrażony w PLN]

Kurs Odniesienia

[np. kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie
www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
Dla każdego Przedziału (i) :
Kupon (i)- jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie równy, bądź wyższy niż Dolna
granica przedziału (i)i jednocześnie będzie niższy niż Górna granica przedziału (i)
lub
0% - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie niższy niż Dolna granica przedziału (i)
lub będzie równy, bądź wyższy niż Górna granica przedziału (i)
gdzie:
Kupon (i)– wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych w skali roku ustalona przez Strony
w Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Dolna granica przedziału (i)– wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x,xxxx]
Górna granica przedziału (i)– wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu
zawarcia transakcji – [x,xxxx]
i –kolejny numer porządkowy, od 1 do n
n –liczba Przedziałów w ramach jednej lokaty typu Digital Range ustalona przez Strony w Dniu
zawarcia transakcji
Dzień finalnej obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony: [dd/mm/rrrr]

Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 4

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej One Touch Up powiązanej z Rynkiem Walutowym

Produkt

[Lokata strukturyzowana One Touch Up powiązana z Rynkiem Walutowym]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. kurs USD wyrażony w PLN]

Kurs Odniesienia

[np. kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie
www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
Kupon - jeśli Kurs Odniesienia w jakimkolwiek Dniu obserwacji bariery będzie równy, bądź wyższy niż
Bariera
lub
0% - jeśli Kurs Odniesienia w każdym Dniu obserwacji bariery będzie niższy niż Bariera
gdzie:
Kupon – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych w skali roku ustalona przez Strony w
Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Bariera – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia transakcji – [x,xxxx]
Dni obserwacji bariery:
wszystkie Dni obserwacji kursu pomiędzy ustalonym przez Strony
pierwszym Dniem Obserwacji bariery włącznie a ustalonym przez Strony ostatnim Dniem Obserwacji
bariery włącznie
Pierwszy Dzień Obserwacji bariery:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Ostatni Dzień Obserwacji bariery: Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]
Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu depozytowego
lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 5

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej One Touch Down powiązanej z Rynkiem Walutowym

Produkt
Gwarantowana stopa zwrotu:

[Lokata strukturyzowana One Touch Down powiązana z Rynkiem Walutowym]
[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. kurs USD wyrażony w PLN]

Kurs Odniesienia

[np. kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie
www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
Kupon - jeśli Kurs Odniesienia w jakimkolwiek Dniu obserwacji bariery będzie równy, bądź niższy niż
Bariera
lub
0% - jeśli Kurs Odniesienia w każdym Dniu obserwacji bariery będzie wyższy niż Bariera
gdzie:
Kupon – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych w skali roku ustalona przez Strony w
Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Bariera – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia transakcji – [x,xxxx]
Dni obserwacji bariery:
wszystkie Dni obserwacji kursu pomiędzy ustalonym przez Strony
pierwszym Dniem Obserwacji bariery włącznie a ustalonym przez Strony ostatnim Dniem obserwacji
bariery włącznie
Pierwszy Dzień Obserwacji bariery:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Ostatni Dzień Obserwacji bariery: Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]
Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu depozytowego
lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]

12

REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Załącznik nr 6

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Double No Touch powiązanej z Rynkiem Walutowym

Produkt

[Lokata strukturyzowana Double No Touch powiązana z Rynkiem Walutowym]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. kurs USD wyrażony w PLN]

Kurs Odniesienia

[np. kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie
www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
Kupon - jeśli Kurs Odniesienia w każdym Dniu obserwacji bariery będzie wyższy niż Bariera Dolna i
jednocześnie będzie niższy niż Bariera Górna
lub
0% - jeśli Kurs Odniesienia w jakimkolwiek Dniu obserwacji bariery będzie równy, bądź niższy niż
Bariera Dolna lub równy, bądź wyższy niż Bariera Górna
gdzie:
Kupon – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych w skali roku ustalona przez Strony w
Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Bariera Dolna – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia transakcji –
[x,xxxx]
Bariera Górna – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia transakcji –
[x,xxxx]
Dni obserwacji bariery:
wszystkie Dni obserwacji kursu pomiędzy ustalonym przez Strony
pierwszym Dniem obserwacji bariery włącznie a ustalonym przez Strony ostatnim Dniem obserwacji
bariery włącznie
Pierwszy Dzień Obserwacji bariery:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Ostatni Dzień Obserwacji bariery: Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]
Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu depozytowego
lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 7

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Range Accrual Above powiązanej z Rynkiem Walutowym

Produkt

[Lokata strukturyzowana Range Accrual Above powiązana z Rynkiem Walutowym]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. kurs USD wyrażony w PLN]

Kurs Odniesienia

[np. kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie
www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
×

×

365

gdzie:
Bonus – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych ustalona przez Strony w Dniu
zawarcia transakcji – [x%]
n – liczba Dni obserwacji kursu, w których Kurs Odniesienia będzie wyższy niż Dolna granica
przedziału
N – całkowita liczba Dni obserwacji kursu w Okresie depozytowym lokaty – [x]
Dolna granica przedziału – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x,xxxx]
Dni obserwacji kursu:

1. [dd/mm/rrrr]; 2. [dd/mm.rrrr]; 3.[dd/mm/rrrr]; …; N. [dd/mm/rrrr]

Liczba dni Okresu depozytowego lokaty: [liczba]
Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu depozytowego
lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 8

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Range Accrual Below powiązanej z Rynkiem Walutowym

Produkt

[Lokata strukturyzowana Range Accrual Below powiązana z Rynkiem Walutowym]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. kurs USD wyrażony w PLN]

Kurs Odniesienia

[np. kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie
www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
×

×

365

gdzie:
Bonus – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych ustalona przez Strony w Dniu
zawarcia transakcji – [x%]
n – liczba Dni obserwacji kursu, w których Kurs Odniesienia będzie niższy niż Górna granica
przedziału
N – całkowita liczba Dni obserwacji kursu w Okresie depozytowym lokaty – [x]
Górna granica przedziału – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x,xxxx]
Dni obserwacji kursu:

1. [dd/mm/rrrr]; 2. [dd/mm.rrrr]; 3.[dd/mm/rrrr]; …; N. [dd/mm/rrrr]

Liczba dni Okresu depozytowego lokaty: [liczba]
Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu depozytowego
lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 9

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Range Accrual Inside powiązanej z Rynkiem Walutowym

Produkt

[Lokata strukturyzowana Range Accrual Inside powiązana z Rynkiem Walutowym]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. kurs USD wyrażony w PLN]

Kurs Odniesienia

[np. kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie
www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
×

×

365

gdzie:
Bonus – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych ustalona przez Strony w Dniu
zawarcia transakcji – [x%]
n – liczba Dni obserwacji kursu, w których Kurs Odniesienia będzie wyższy niż Dolna granica
przedziału i jednocześnie niższy niż Górna granica przedziału
N – całkowita liczba Dni obserwacji kursu w Okresie depozytowym lokaty – [x]
Dolna granica przedziału – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x,xxxx]
Górna granica przedziału – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x,xxxx]

Dni obserwacji kursu:

1. [dd/mm/rrrr]; 2. [dd/mm.rrrr]; 3.[dd/mm/rrrr]; …; N. [dd/mm/rrrr]

Liczba dni Okresu depozytowego lokaty: [liczba]
Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu depozytowego
lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 10

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Digital Cap powiązanej z Rynkiem Stopy Procentowej

Produkt

[Lokata strukturyzowana Digital Cap powiązana z Rynkiem Stopy Procentowej]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. Wibor 3M]

Kurs Odniesienia

[np. stawka WIBOR 6M, czyli stawka oferowanych depozytów 6 miesięcznych na rynku
międzybankowym publikowana na stronie „WIBOR= „ systemu informacyjnego Reuters, po
godz. 11:00 czasu polskiego]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
Kupon - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie równy, bądź wyższy niż Dolna
granica przedziału
lub
0% - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie niższy niż Dolna granica przedziału
gdzie:
Kupon – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych w skali roku ustalona przez Strony w
Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Dolna granica przedziału – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x,xxxx]
Dzień finalnej obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 11

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Digital Floor powiązanej z Rynkiem Stopy Procentowej

Produkt

[Lokata strukturyzowana Digital Floor powiązana z Rynkiem Stopy Procentowej]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. Wibor 3M]

Kurs Odniesienia

[np. stawka WIBOR 6M, czyli stawka oferowanych depozytów 6 miesięcznych na rynku
międzybankowym publikowana na stronie „WIBOR= „ systemu informacyjnego Reuters, po
godz. 11:00 czasu polskiego]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
Kupon - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie równy, bądź niższy niż Górna
granica przedziału
lub
0% - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie wyższy niż Górna granica przedziału
gdzie:
Kupon – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych w skali roku ustalona przez Strony w
Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Górna granica przedziału – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x,xxxx]
Dzień finalnej obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 12

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Digital Collar powiązanej z Rynkiem Stopy Procentowej

Produkt

[Lokata strukturyzowana Digital Collar powiązana z Rynkiem Stopy Procentowej]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. Wibor 3M]

Kurs Odniesienia

[np. stawka WIBOR 6M, czyli stawka oferowanych depozytów 6 miesięcznych na rynku
międzybankowym publikowana na stronie „WIBOR= „ systemu informacyjnego Reuters, po
godz. 11:00 czasu polskiego]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
Kupon - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie równy, bądź wyższy niż Dolna
granica przedziału i jednocześnie będzie niższy niż Górna granica przedziału
lub
0% - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie niższy niż Dolna granica przedziału lub
równa, bądź wyższy niż Górna granica przedziału
gdzie:
Kupon – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych w skali roku ustalona przez Strony w
Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Dolna granica przedziału – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x,xxxx]
Górna granica przedziału – wartość Wskaźnika Odniesienia ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x,xxxx]
Dzień finalnej obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 13

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Digital Call powiązanej z Rynkiem Akcji

Produkt

[Lokata strukturyzowana Digital Call powiązana z Rynkiem Akcji]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. DAX - indeks (oznaczany przez agencję Bloomberg kodem DAX:IND) oparty o notowania
cen akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Kurs Odniesienia

[np. cena zamknięcia notowań indeksu DAX]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
Kupon - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie równy, bądź wyższy niż Dolna
granica przedziału
lub
0% - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie niższy niż Dolna granica przedziału
gdzie:
Kupon – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych w skali roku ustalona przez Strony w
Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Dolna granica przedziału – wartość liczbowa wyrażona jako procent Kursu Odniesienia w Dniu
referencyjnym – [x%]
Dzień referencyjny:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Dzień finalnej obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 14

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Digital Put powiązanej z Rynkiem Akcji

Produkt

[Lokata strukturyzowana Digital Put powiązanej z Rynkiem Akcji]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. DAX - indeks (oznaczany przez agencję Bloomberg kodem DAX:IND) oparty o notowania
cen akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Kurs Odniesienia

[np. cena zamknięcia notowań indeksu DAX]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
Kupon - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie równy, bądź niższy niż Górna
granica przedziału
lub
0% - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie wyższy niż Górna granica przedziału
gdzie:
Kupon – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych w skali roku ustalona przez Strony w
Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Górna granica przedziału – wartość liczbowa wyrażona jako procent Kursu Odniesienia w Dniu
referencyjnym – [x%]
Dzień referencyjny:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Dzień finalnej obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 15

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Digital Range powiązanej z Rynkiem Akcji
Produkt

[Lokata strukturyzowana Digital Range powiązana z Rynkiem Akcji]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. DAX - indeks (oznaczany przez agencję Bloomberg kodem DAX:IND) oparty o notowania
cen akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Kurs Odniesienia

[np. cena zamknięcia notowań indeksu DAX]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
Dla każdego Przedziału (i) :
Kupon (i) - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie równy, bądź wyższy niż Dolna
granica przedziału (i) i jednocześnie będzie niższy niż Górna granica przedziału (i)
lub
0% - jeśli Kurs Odniesienia w Dniu finalnej obserwacji będzie niższy niż Dolna granica przedziału(i)
lub będzie równy, bądź wyższy niż Górna granica przedziału(i)
gdzie:
Kupon(i) – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych w skali roku ustalona przez Strony
w Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Dolna granica przedziału (i)– wartość liczbowa wyrażona jako procent Kursu Odniesienia w Dniu
referencyjnym – [x%]
Górna granica przedziału (i)– wartość liczbowa wyrażona jako procent Kursu Odniesienia w Dniu
referencyjnym – [x%]
Dzień referencyjny:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Dzień finalnej obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

i –kolejny numer porządkowy, od 1 do n
n –liczba Przedziałów w ramach jednej lokaty typu Digital Range ustalona przez Strony w Dniu
zawarcia transakcji
Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 16

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Vanilla Call powiązanej z Rynkiem Akcji

Produkt

[Lokata strukturyzowana Vanilla Call powiązana z Rynkiem Akcji]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. DAX - indeks (oznaczany przez agencję Bloomberg kodem DAX:IND) oparty o notowania
cen akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Kurs Odniesienia

[np. cena zamknięcia notowań indeksu DAX]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
%
0%; # × $
%

_
_

(1)
− 1+, ×
(0)

365

gdzie:
P – poziom partycypacji – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych ustalona przez
Strony w Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Kurs_Odniesienia(1) – Kurs Odniesienia w Dniu Finalnej Obserwacji
Kurs_Odniesienia(0) – Kurs Odniesienia w Dniu Referencyjnym
Dzień Referencyjny:
Dzień Finalnej Obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]
Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Liczba dni Okresu depozytowego lokaty: [liczba]
Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu depozytowego
lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 17

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Up & Out Call with Knock Out & Rebate powiązanej z Rynkiem Akcji

Produkt

[Lokata strukturyzowana Up & Out Call with Knock Out & Rebate powiązana z Rynkiem Akcji]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. DAX - indeks (oznaczany przez agencję Bloomberg kodem DAX:IND) oparty o notowania cen
akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Kurs Odniesienia

[np. cena zamknięcia notowań indeksu DAX]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
(0%; -

_

_.

ź

_

)×

365

Stopa_wzrostu_Wskaźnika_Odniesienia wynosi odpowiednio:
0
jeśli Kurs Odniesienia w którymkolwiek Dniu obserwacji bariery będzie wyższy niż Bariera Górna
lub
%
0%; # × $
%

_
_

(1)
− 1+,
(0)

jeśli Kurs Odniesienia w każdym Dniu obserwacji bariery będzie równy lub niższy niż Bariera Górna.
gdzie:
Rabat – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x%]
P – poziom partycypacji – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych ustalona przez Strony w
Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Bariera Górna – wartość liczbowa wyrażona jako procent Kursu Odniesienia w Dniu referencyjnym –
[x%]
Kurs_Odniesienia(1) – Kurs Odniesienia w Dniu Finalnej Obserwacji
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Kurs_Odniesienia(0) – Kurs Odniesienia w Dniu Referencyjnym
Dni obserwacji bariery:
wszystkie Dni obserwacji kursu przypadające pomiędzy
referencyjnym (z wyłączeniem Dnia referencyjnego) a Dniem finalnej obserwacji włącznie
Dzień referencyjny:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Dzień finalnej obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Dniem

Liczba dni Okresu depozytowego lokaty: [liczba]
Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu depozytowego
lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 18

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Down & Out Put with Knock Out & Rebate powiązanej z Rynkiem Akcji

Produkt

[Lokata strukturyzowana Down & Out Put with Knock Out & Rebate powiązana z Rynkiem Akcji]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. DAX - indeks (oznaczany przez agencję Bloomberg kodem DAX:IND) oparty o notowania cen
akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Kurs Odniesienia

[np. cena zamknięcia notowań indeksu DAX]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
(0%; -

_

_.

ź

_

)×

365

Stopa_spadku_Wskaźnika_Odniesienia wynosi odpowiednio:
0
jeśli Kurs Odniesienia w którymkolwiek Dniu obserwacji bariery będzie niższy niż Bariera Dolna
lub
0%; # × $1 −

%
%

_
_

(1)
+,
(0)

jeśli Kurs Odniesienia w każdym Dniu obserwacji bariery będzie równy lub wyższy niż Bariera Dolna.
gdzie:
Rabat – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x%]
P – poziom partycypacji – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych ustalona przez Strony w
Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Kurs_Odniesienia(1) – Kurs Odniesienia w Dniu Finalnej Obserwacji
Kurs_Odniesienia(0) – Kurs Odniesienia w Dniu Referencyjnym
Bariera Dolna – wartość liczbowa wyrażona jako procent Kursu Odniesienia w Dniu referencyjnym – [x%]
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Dni obserwacji bariery:
wszystkie Dni obserwacji kursu przypadające pomiędzy
referencyjnym (z wyłączeniem Dnia referencyjnego) a Dniem finalnej obserwacji włącznie
Dzień referencyjny:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Dzień finalnej obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Dniem

Liczba dni Okresu depozytowego lokaty: [liczba]
Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu depozytowego
lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 19

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Twin Win with Knock Out & Rebate powiązanej z Rynkiem Akcji

Produkt

[Lokata strukturyzowana Twin Win with Knock Out & Rebate powiązana z Rynkiem Akcji]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu depozytowego lokaty.
Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. DAX - indeks (oznaczany przez agencję Bloomberg kodem DAX:IND) oparty o notowania cen akcji 30
największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych we Frankfurcie.

Kurs Odniesienia

[np. cena zamknięcia notowań indeksu DAX]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
12 + 14 , gdzie:
12 =

(0%; -

_

_.

ź

_

)×

365

Stopa_wzrostu_Wskaźnika_Odniesienia wynosi odpowiednio:
0
jeśli Kurs Odniesienia w którymkolwiek Dniu obserwacji bariery będzie wyższy niż Bariera Górna
lub
%
0%; # × $
%

_
_

(1)
− 1+,
(0)

jeśli Kurs Odniesienia w każdym Dniu obserwacji bariery będzie równy lub niższy niż Bariera Górna
14 =

(0%; -

_

_.

ź

_

365

)

Stopa_spadku_Wskaźnika_Odniesienia wynosi odpowiednio:
0
jeśli Kurs Odniesienia w którymkolwiek Dniu obserwacji bariery będzie niższy niż Bariera Dolna
lub
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0%; # × $1 −

%
%

_
_

(1)
+,
(0)

jeśli Kurs Odniesienia w każdym Dniu obserwacji bariery będzie równy lub wyższy niż Bariera Dolna.
gdzie:
Rabat – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych ustalona przez Strony w Dniu zawarcia transakcji –
[x%]
P – poziom partycypacji – wartość liczbowa wyrażona w procentach ustalona przez Strony w Dniu zawarcia
transakcji – [x%]
Bariera Górna – wartość liczbowa wyrażona jako procent Kursu Odniesienia w Dniu referencyjnym – [x%]
Bariera Dolna – wartość liczbowa wyrażona jako procent Kursu Odniesienia w Dniu referencyjnym – [x%]
Kurs_Odniesienia(1) – Kurs Odniesienia w Dniu Finalnej Obserwacji
Kurs_Odniesienia(0) – Kurs Odniesienia w Dniu Referencyjnym
Dni obserwacji bariery:
Dni
obserwacji
kursu
pomiędzy
(z wyłączeniem Dnia referencyjnego) a Dniem finalnej obserwacji włącznie

Dniem

Dzień referencyjny:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Dzień finalnej obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

referencyjnym

Liczba dni Okresu depozytowego lokaty: [liczba]
Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu depozytowego lokaty.
Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty
za przedterminowe zerwanie
lokaty strukturyzowanej:

[z%]
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Załącznik nr 20

Karta Produktu dla lokaty strukturyzowanej Double No Touch powiązanej z Rynkiem Akcji

Produkt

[Lokata strukturyzowana Double No Touch powiązana z Rynkiem Akcji]

Gwarantowana stopa zwrotu:

[y%]
Gwarantowana stopa zwrotu należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik Odniesienia

[np. DAX - indeks (oznaczany przez agencję Bloomberg kodem DAX:IND) oparty o notowania
cen akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Kurs Odniesienia

[np. cena zamknięcia notowań indeksu DAX]
Zostanie ustalona w oparciu o poniższy Algorytm premii inwestycyjnej:

Premia inwestycyjna
Kupon - jeśli Kurs Odniesienia w każdym Dniu obserwacji bariery będzie wyższy niż Bariera Dolna i
jednocześnie będzie niższy niż Bariera Górna
lub
0% - jeśli Kurs Odniesienia w jakimkolwiek Dniu obserwacji bariery będzie równy, bądź niższy niż
Bariera Dolna lub równy, bądź wyższy niż Bariera Górna
gdzie:
Kupon – wartość liczbowa wyrażona w punktach procentowych w skali roku ustalona przez Strony w
Dniu zawarcia transakcji – [x%]
Bariera Górna – wartość liczbowa wyrażona jako procent Kursu Odniesienia w Dniu referencyjnym –
[x%]
Bariera Dolna – wartość liczbowa wyrażona jako procent Kursu Odniesienia w Dniu referencyjnym –
[x%]
Dni obserwacji bariery:
wszystkie Dni obserwacji kursu przypadające pomiędzy Dniem
referencyjnym (z wyłączeniem Dnia referencyjnego) a Dniem finalnej obserwacji włącznie
Dzień referencyjny:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Dzień finalnej obserwacji:

Dzień obserwacji kursu ustalony przez Strony [dd/mm/rrrr]

Premia inwestycyjna należna jest za Okres depozytowy lokaty po zakończeniu Okresu
depozytowego lokaty. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:

[z%]
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POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej typu Digital Call powiązanej z rynkiem walutowym

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Digital Call powiązana z Rynkiem Walutowym

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
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Kurs Odniesienia:
Kupon:
Premia inwestycyjna
Dolna granica przedziału:
Dzień finalnej obserwacji:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank PolskaS.A.

(dealer potwierdzający kontrakt)

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Digital Put powiązanej z Rynkiem Walutowym

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Digital Put powiązana z Rynkiem Walutowym

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Kurs Odniesienia:
Kupon:
Premia inwestycyjna
Górna granica przedziału:
Dzień finalnej obserwacji:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

(dealer potwierdzający kontrakt)

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Digital Range powiązanej z Rynkiem Walutowym

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Digital Range powiązana z Rynkiem Walutowym

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Kurs Odniesienia:
Kupon(1):
Premia inwestycyjna
Dolna granica przedziału(1):
Górna granica przedziału(1):
Kupon(2):
Dolna granica przedziału(2):
Górna granica przedziału(2):
Dzień finalnej obserwacji:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

(dealer potwierdzający kontrakt)

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej One Touch Up powiązanej z Rynkiem Walutowym

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank PolskaS.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu One Touch Up powiązana z Rynkiem Walutowym

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Kurs Odniesienia:
Kupon:
Premia inwestycyjna
Bariera:
Pierwszy Dzień obserwacji bariery:
Ostatni Dzień obserwacji bariery:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank PolskaS.A.

(dealer potwierdzający kontrakt)

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej One Touch Down powiązanej z Rynkiem Walutowym

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu One Touch Down powiązana z Rynkiem Walutowym

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Kurs Odniesienia:
Kupon:
Premia inwestycyjna
Bariera:
Pierwszy Dzień obserwacji bariery:
Ostatni Dzień obserwacji bariery:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek dla płatności dla Strony
A:
Rachunek dla płatności dla Strony
B:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

(dealer potwierdzający kontrakt)

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Double No Touch powiązanej z Rynkiem Walutowym

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Double No Touch powiązana z Rynkiem Walutowym

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Kurs Odniesienia:
Kupon:
Premia inwestycyjna
Bariera Dolna:
Bariera Górna:
Pierwszy Dzień obserwacji bariery:
Ostatni Dzień obserwacji bariery:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

(dealer potwierdzający kontrakt)

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Range Accrual Above powiązanej z Rynkiem
Walutowym

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Range Accrual Above powiązana z Rynkiem Walutowym

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
Kurs Odniesienia:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Bonus:
Premia inwestycyjna
Całkowita liczba Dni obserwacji kursu N:
Dolna granica przedziału:
Dni Obserwacji kursu:

1.
2.
3.
…
N.

Liczba dni Okresu depozytowego lokaty:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

(dealer potwierdzający kontrakt)

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Range Accrual Below powiązanej z Rynkiem
Walutowym
Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Range Accrual Below powiązana z Rynkiem Walutowym

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
Kurs Odniesienia:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Bonus:
Premia inwestycyjna
Całkowita liczba Dni obserwacji kursu N:
Górna granica przedziału:
Dni Obserwacji kursu:

1.
2.
3.
4.
…
N.

Liczba dni Okresu depozytowego lokaty:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

(dealer potwierdzający kontrakt)

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Range Accrual Inside powiązanej z Rynkiem
Walutowym
Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Range Accrual Inside powiązana z Rynkiem Walutowym

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
Kurs Odniesienia:
Bonus:
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Całkowita liczba Dni obserwacji kursu N:
Premia inwestycyjna
Dolna granica przedziału:
Górna granica przedziału:
Dni Obserwacji kursu:

1.
2.
3.
4.
…
N.

Liczba dni Okresu depozytowego lokaty:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

(dealer potwierdzający kontrakt)

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie
Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Digital Cap powiązanej z Rynkiem Stopy Procentowej

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank PolskaS.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Digital Cap powiązana z Rynkiem Stopy Procentowej

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
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Kurs Odniesienia:
Kupon:
Premia inwestycyjna
Dolna granica przedziału:
Dzień finalnej obserwacji:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

(dealer potwierdzający kontrakt)

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Digital Floor powiązanej z Rynkiem Stopy
Procentowej

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Digital Floor powiązana z Rynkiem Stopy Procentowej

Gwarantowana stopa zwrotu:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Wskaźnik Odniesienia:
Kurs Odniesienia:
Kupon:
Premia inwestycyjna
Górna granica przedziału:
Dzień finalnej obserwacji:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

(dealer potwierdzający kontrakt)

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Digital Collar powiązanej z Rynkiem Stopy
Procentowej

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Digital Collar powiązana z Rynkiem Stopy Procentowej

Gwarantowana stopa zwrotu:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Wskaźnik Odniesienia:
Kurs Odniesienia:
Kupon:
Premia inwestycyjna
Dolna granica przedziału:
Górna granica przedziału:
Dzień finalnej obserwacji:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

(dealer potwierdzający kontrakt)

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Digital Call powiązanej z Rynkiem Akcji

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Digital Call powiązana z Rynkiem Akcji

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Kurs Odniesienia:
Kupon:
Premia inwestycyjna
Dolna granica przedziału:
Dzień referencyjny:
Dzień finalnej obserwacji:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

(dealer potwierdzający kontrakt)

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Digital Put powiązanej z Rynkiem Akcji

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Digital Put powiązana z Rynkiem Akcji

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Kurs Odniesienia:
Kupon:
Premia inwestycyjna
Górna granica przedziału:
Dzień referencyjny:
Dzień finalnej obserwacji:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

(dealer potwierdzający kontrakt)

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank PolskaS.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Digital Range powiązanej z Rynkiem Akcji

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Digital Range powiązana z Rynkiem Akcji

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Kurs Odniesienia:
Kupon(1):
Premia inwestycyjna
Dolna granica przedziału(1):
Górna granica przedziału(1):
Kupon(2):
Dolna granica przedziału(2):
Górna granica przedziału(2):
Dzień referencyjny:
Dzień finalnej obserwacji:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

(dealer potwierdzający kontrakt)

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Vanilla Call powiązanej z Rynkiem Akcji

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Vanilla Call powiązana z Rynkiem Akcji

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Kurs Odniesienia:
Poziom partycypacji:
Premia inwestycyjna
Dzień referencyjny:
Dzień finalnej obserwacji:
Liczba dni Okresu depozytowego lokaty:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

(dealer potwierdzający kontrakt)

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Up & Out Call with Knock Out & Rebate powiązanej z
Rynkiem Akcji

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polski S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Up & Out Call with Knock Out & Rebate powiązana z Rynkiem Akcji

Gwarantowana stopa zwrotu:
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

Wskaźnik Odniesienia:
Kurs Odniesienia:
Rabat:
Premia inwestycyjna
Poziom partycypacji:
Bariera Górna:
Dzień referencyjny:
Dzień finalnej obserwacji:
Liczba dni Okresu depozytowego lokaty:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

(dealer potwierdzający kontrakt)

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTURYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Down & Out Put with Knock Out & Rebate powiązanej
z Rynkiem Akcji

Santander Bank Polskas S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Down & Out Put with Knock Out & Rebate powiązana z Rynkiem Akcji

Gwarantowana stopa zwrotu:
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Wskaźnik Odniesienia:
Kurs Odniesienia:
Rabat:
Premia inwestycyjna
Poziom partycypacji:
Bariera Dolna:
Dzień referencyjny:
Dzień finalnej obserwacji:
Liczba dni Okresu depozytowego lokaty:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

(dealer potwierdzający kontrakt)

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Twin Win with Knock Out & Rebate powiązanej z
Rynkiem Akcji

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank PolskaS.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Twin Win with Knock Out & Rebate powiązana z Rynkiem Akcji

Gwarantowana stopa zwrotu:
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Wskaźnik Odniesienia:
Kurs Odniesienia:
Rabat:
Premia inwestycyjna
Poziom partycypacji:
Bariera Dolna:
Bariera Górna:
Dzień referencyjny:
Dzień finalnej obserwacji:
Liczba dni Okresu depozytowego lokaty:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

(dealer potwierdzający kontrakt)

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla lokaty strukturyzowanej Double No Touch powiązanej z Rynkiem Akcji

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji otwarcia rachunku lokaty strukturyzowanej na następujących
warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:
Dzień rozpoczęcia Lokaty
strukturyzowanej :
Dzień zapadalności lokaty
strukturyzowanej:
Produkt

Lokata strukturyzowana typu Double No Touch powiązana z Rynkiem Akcji

Gwarantowana stopa zwrotu:
Wskaźnik Odniesienia:
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Kurs Odniesienia:
Kupon:
Premia inwestycyjna
Bariera Dolna:
Bariera Górna:
Dzień referencyjny:
Dzień finalnej obserwacji:
Maksymalna stawka Opłaty za
przedterminowe zerwanie lokaty
strukturyzowanej:
Agent kalkulacyjny Premii
Inwestycyjnej:
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

(dealer potwierdzający kontrakt)

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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Wzór potwierdzenia Przedterminowego rozliczenia transakcji lokaty strukturyzowanej z tytułu Przedterminowego Zerwania
Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)

POTWIERDZENIE PRZEDTERMINOWEGO ZERWANIA oraz ROZLICZENIA
TRANSAKCJI LOKATY STRUKTURYZOWANEJ
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie Przedterminowego rozliczenia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji
obowiązującej między Stronami.
Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza uzgodnienie z Państwem przedterminowego zerwania oraz rozliczenia transakcji lokaty
strukturyzowanej nr .....................................na następujących warunkach:

Data Przedterminowego zerwania:
Data Przedterminowego rozliczenia
Pierwotna data zapadalności lokaty strukturyzowanej
Waluta i kwota lokaty będącej przedmiotem przedterminowego zerwania i rozliczenia:
Produkt
Opłata za Przedterminowe zerwanie Lokaty Strukturyzowanej
Kwota i waluta rozliczenia:
Bank uznaje rachunek Klienta:

Każda ze Stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej
skutków, polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze Stron oświadcza, iż nie polega na żadnych
informacjach ustnych, czy pisemnych drugiej Strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia
niniejszej transakcji, przy czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady
dotyczące sposobu inwestowania, ani za rekomendacje zawarcia transakcji.
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Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej Strony nie będą uważane za zapewnienia ani gwarancje co do oczekiwanych, bądź
spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia transakcji.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S
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POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI dla transakcji strategii dwuwalutowej

Santander Bank Polska S.A.
Departament Usług
Skarbu Pl. Andersa 5
Tel. (061)856-58-14, 856-58-25
Fax (061)856-48-22
Nazwa Klienta: .....................................
Adres: ul. ................XX-YYY .........
NIP lub Pesel: ..................................
Poznań, dnia: .............………………..
Numer transakcji:.....................................
(Proszę zawsze podawać w korespondencji)
POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument stanowi “potwierdzenie zawarcia transakcji” w rozumieniu Umowy o trybie zawierania i rozliczania transakcji obowiązującej między
Stronami oraz Umowy ramowej o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji depozytowych, transakcji na papierach wartościowych oraz transakcji lokat
strukturyzowanych

Santander Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza zawarcie z Państwem transakcji Strategii Dwuwalutowej na następujących warunkach:
Dzień zawarcia transakcji:
Godzina zawarcia transakcji:
Posiadacz lokaty
Bank:
Kwota lokaty:
Waluta lokaty:

Waluta alternatywna:
Dzień rozpoczęcia Strategii
Dwuwalutowej:
Dzień zapadalności Strategii
Dwuwalutowej:
Produkt

Strategia Dwuwalutowa
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Oprocentowanie Strategii
Dwuwalutowej:
Kurs referencyjny:
Kurs Wymiany:

Agent kalkulacyjny Opłaty za
przedterminowe zamknięcie
Uwagi
Realizujący zamówienie:
Informacje o rachunkach:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek dla płatności dla Strony
A:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

Rachunek dla płatności dla Strony
B:

zgodnie z Umową Mandatową/Ramową

(dealer potwierdzający kontrakt)

Siedziby
Siedzibą Strony A dla transakcji
będzie
Siedzibą Strony B dla transakcji
będzie

Każda ze stron oświadcza, że działa na własny rachunek i podjęła samodzielnie decyzję o zawarciu niniejszej transakcji, z pełną świadomością jej skutków,
polegając na opinii własnej, bądź opinii doradców, jakich uznała za właściwych. Każda ze stron oświadcza, iż nie polega na żadnych informacjach ustnych,
czy pisemnych drugiej strony jako na poradach dotyczących sposobu inwestowania, czy też jako na rekomendacjach zawarcia niniejszej transakcji, przy
czym rozumie się, że informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków niniejszej transakcji nie będą uważane za porady dotyczące sposobu inwestowania,
ani za rekomendacje zawarcia transakcji. Żadne informacje, pisemne, bądź ustne, otrzymane od drugiej strony nie będą uważane za zapewnienia ani
gwarancje co do oczekiwanych, bądź spodziewanych wyników tej transakcji.
Prosimy o weryfikację niniejszego potwierdzenia.
Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać do naszego Banku do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia.
Brak zastrzeżeń do tej godziny równoznaczny będzie z akceptacją przedstawionych danych.
Niniejsze potwierdzenie zostało sporządzone za pomocą elektronicznych nośników informacji, stanowi dowód zawarcia transakcji, ma rangę dokumentu
i nie wymaga podpisów ze strony Santander Bank Polska S.A.
Z poważaniem
Santander Bank Polska S.A.
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