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Santander Biuro Maklerskie

Wystawił _______________Data________________

DYSPOZYCJA ZMIANY FORMY DORĘCZANIA PRZEZ SANTANDER BIURO MAKLERSKIE DOKUMENTÓW KID



Nazwisko i imię Klienta

PESEL

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów
zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów
inwestycyjnych (PRIIP), twórcy produktów PRIIP zobowiązani są do sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje (tzw.
dokumenty KID) w celu umożliwienia klientom indywidualnym (detalicznym) zrozumienia i porównania kluczowych cech PRIIP i ryzyk
z nimi związanych, natomiast osoby doradzające w zakresie PRIIP lub go sprzedające, takie jak Santander Biuro Maklerskie,
przekazują tym inwestorom dokument KID z należytym wyprzedzeniem, zanim ci inwestorzy zostaną związani jakąkolwiek umową lub
ofertą dotyczącą PRIIP.
Do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania (PRIIP) zalicza się w szczególności instrumenty pochodne, produkty
strukturyzowane, fundusze i certyfikaty inwestycyjne.
Mając na względzie powyższe Klient wybiera następującą formę doręczenia przez Santander Biuro Maklerskie dokumentów KID:
Strona internetowa. Dokumenty KID udostępniane są na stronie: www.santander.pl/KID.
Na stronie możliwe jest wyszukanie instrumentu finansowego po nazwie lub parametrach, dostęp do aktualnego lub
archiwalnego dokumentu KID, pobranie go i zapisanie. Dla instrumentów, dla których udostępniono dokument KID, link do
strony znajduje się także w zakładce składania zleceń przez serwis internetowy. Złożenie zlecenia na instrument PRIP jest
równoznaczne z oświadczeniem Klienta, iż dokument KID został mu udostępniony wystarczająco wcześnie przed złożeniem
zlecenia tak, aby zapewnić należycie dużo czasu na zapoznanie się z jego treścią. W przypadku przekazania dokumentu KID
za pośrednictwem strony internetowej Klient ma prawo do zwrócenia się o bezpłatną kopię papierową.
Papierowa. Dokumenty KID udostępniane są w formie papierowej osobiście w PUM, w których dostępne są Usługi
maklerskie. Wybór uniemożliwia składanie zleceń telefonicznych na instrumenty PRIIP.
Wybierając formę papierową Klient potwierdza, że został poinformowany, że wybór papierowej formy doręczenia dokumentu
KID wiąże się z obowiązkiem wstrzymania się ze złożeniem zlecenia na instrument PRIP do czasu odebrania papierowego
dokumentu KID osobiście w oddziale DM. Każde złożenie zlecenia w serwisie internetowym na instrument złożony jest
równoznaczne z oświadczeniem Klienta, iż dokument KID w wybranej formie został mu udostępniony odpowiednio wcześnie
przed złożeniem zlecenia tak, aby zapewnić należycie dużo czasu na zapoznanie się z jego treścią.
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