Załącznik nr 63 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 602/2020 z dnia 27 października 2020 r.

DYSPOZYCJA ROZSZERZAJĄCA UMOWĘ MAKLERSKĄ
O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I
WYKONYWANIA ZLECEŃ KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY

  

NUMER UMOWY MAKLERSKIEJ

Nazwisko i imię Klienta

PESEL



§1
1. Na podstawie niniejszej Dyspozycji Santander Biuro Maklerskie (dalej: Biuro Maklerskie) świadczy na rzecz Klienta usługi
maklerskie w zakresie krótkiej sprzedaży.
2. Na podstawie niniejszej Dyspozycji Biuro Maklerskie zobowiązuje się w szczególności do świadczenia następujących usług:
1) przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży składanych przez Klienta,
2) przyjmowania i wykonywania zleceń nabycia instrumentów finansowych w celu rozrachunku transakcji zawartej na podstawie
zlecenia krótkiej sprzedaży lub zwrotu instrumentów finansowych pożyczonych na podstawie umowy pożyczki instrumentów
finansowych, zwanych dalej „zleceniami odkupu”,
3) otwarcia i prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego służącego do jego obsługi, zwanych
dalej łącznie „rachunkiem krótkiej sprzedaży” o nr:



10901867

   

4) zapisywania i ewidencjonowania na rachunku krótkiej sprzedaży pozycji powstałych w wyniku wykonania przez Biuro
Maklerskie zlecenia krótkiej sprzedaży złożonego przez Klienta oraz instrumentów finansowych służących do rozrachunku
transakcji krótkiej sprzedaży lub zwrotu instrumentów finansowych pożyczonych na podstawie umowy pożyczki instrumentów
finansowych,
5) zapisywania i ewidencjonowania środków pieniężnych na rachunku krótkiej sprzedaży stanowiących zabezpieczenie odkupu
instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia krótkiej sprzedaży,
6) zawierania w imieniu własnym na rachunek Klienta umów pożyczki instrumentów finansowych w przypadku niedostarczenia
przez Klienta instrumentów finansowych pozwalających na rozrachunek transakcji zawartej na podstawie zlecenia krótkiej
sprzedaży, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 3.
3. Rachunek krótkiej sprzedaży jest prowadzony łącznie z Rachunkiem Klienta o numerze:



   

10901867
prowadzonym przez Biuro Maklerskie na podstawie odrębnej Dyspozycji, zwanym dalej „rachunkiem podstawowym”.
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§2
Klient oświadcza, iż jego sytuacja finansowa umożliwia wywiązywanie się ze zobowiązań powstałych z tytułu zawierania transakcji
krótkiej sprzedaży na podstawie niniejszej Dyspozycji.
Biuro Maklerskie może żądać od Klienta dokumentów i informacji dotyczących sytuacji finansowej Klienta. Biuro Maklerskie może
uzależnić wykonywanie niniejszej Dyspozycji od dostarczenia przez Klienta żądanych dokumentów i informacji.
§3
Biuro Maklerskie wykonuje na podstawie niniejszej Dyspozycji zlecenia Klienta pod warunkiem, że Klient posiada dla nich
zabezpieczenie lub pokrycie na zasadach określonych w Regulaminie.
W ramach rachunku krótkiej sprzedaży Biuro Maklerskie przyjmuje i wykonuje wyłącznie zlecenia krótkiej sprzedaży oraz
zlecenia odkupu.
Biuro Maklerskie przyjmuje i wykonuje zlecenia Klienta na warunkach określonych przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 7.
W przypadku określenia warunków zlecenia krótkiej sprzedaży niezgodnie z Regulaminem, Biuro Maklerskie może zmienić
warunki zlecenia lub zlecenie anulować, a w jego miejsce wystawić nowe zlecenie, bez konieczności składania przez Klienta
dodatkowego zlecenia lub Dyspozycji.
W przypadku gdy warunki zlecenia odkupu nie pozwalają na zawarcie w terminie transakcji odkupu i rozrachunek transakcji
krótkiej sprzedaży lub zwrot instrumentów finansowych zgodnie z warunkami umowy pożyczki instrumentów finansowych, Biuro
Maklerskie może zmienić warunki zlecenia odkupu lub zlecenie odkupu anulować, a w jego miejsce wystawić nowe zlecenie
odkupu z warunkami pozwalającymi na zawarcie transakcji odkupu, bez konieczności składania przez Klienta dodatkowego
zlecenia lub Dyspozycji, z zastrzeżeniem ust. 6.
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W przypadku złożenia przez Klienta zlecenia odkupu w celu rozrachunku transakcji zawartej na podstawie zlecenia krótkiej
sprzedaży, Biuro Maklerskie nie zmieni ani nie anuluje zlecenia odkupu, o ile możliwe jest zawarcie umowy pożyczki
instrumentów finansowych, a termin dostarczenia instrumentów finansowych określony dla zlecenia krótkiej sprzedaży jest
dłuższy niż dzień zawarcia transakcji na podstawie tego zlecenia.
W przypadku dostarczenia instrumentów finansowych w celu rozrachunku transakcji zawartej na podstawie zlecenia krótkiej
sprzedaży lub zwrotu instrumentów finansowych zgodnie z warunkami umowy pożyczki, złożone zlecenie odkupu instrumentów
finansowych, którego wykonanie skutkowałoby nabyciem w ramach rachunku krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych
ponad liczbę potrzebną odpowiednio do rozrachunku lub zwrotu, zostaje anulowane przez Biuro Maklerskie bez konieczności
składania przez Klienta dodatkowego zlecenia lub Dyspozycji.
§4
Klient zobowiązany jest do wniesienia i posiadania aktywów pozwalających ustanowić i utrzymywać zabezpieczenie odkupu
instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia krótkiej sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie.
Środki pieniężne mogące stanowić zabezpieczenie obliczane są i uwzględniane wyłącznie w ramach rachunku krótkiej sprzedaży.
Przeniesienie środków pieniężnych z innych rachunków wymaga odrębnej Dyspozycji Klienta.
W przypadku gdy zabezpieczenie okaże się niewystarczające do pełnego rozliczenia transakcji zawartej na podstawie zlecenia
odkupu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić różnicę rozliczenia na rachunku krótkiej sprzedaży.
Wezwanie do uzupełnienia zabezpieczenia lub uzupełnienia różnicy rozliczenia transakcji odkupu przekazywane jest Klientowi
przez Biuro Maklerskie pocztą elektroniczną na adres e-mail lub za pośrednictwem komunikatu sms na numer telefonu
komórkowego, podane przez Klienta w formularzu danych klienta.
§5
W przypadku niedostarczenia przez Klienta instrumentów finansowych w celu rozrachunku transakcji zawartej na podstawie
zlecenia krótkiej sprzedaży, Biuro Maklerskie zawiera umowę pożyczki papierów wartościowych w celu umożliwienia rozrachunku
tej transakcji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
W przypadku wyznaczenia przez Biuro Maklerskie terminu dostarczenia instrumentów finansowych w tym samym dniu, w którym
zawarta została transakcja krótkiej sprzedaży, Klient zobowiązany jest w tym dniu zawrzeć transakcję odkupu lub dostarczyć je w
inny sposób w celu rozrachunku transakcji krótkiej sprzedaży. W przypadku niezawarcia przez Klienta transakcji odkupu lub
niedostarczenia ich w inny sposób w terminie określonym przez Biuro Maklerskie, Biuro Maklerskie nie zawiera umowy pożyczki
zgodnie z ust. 1, a zamiast tego składa w imieniu Klienta, na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, zlecenie
odkupu na warunkach pozwalających zawrzeć transakcję nabycia instrumentów finansowych w celu rozrachunku transakcji
krótkiej sprzedaży.
Biuro Maklerskie może złożyć w imieniu Klienta zlecenie odkupu także w każdym przypadku gdy zawarcie umowy pożyczki, o
której mowa w ust. 1, okaże się niemożliwe.
Zapisanie na rachunku krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem nierozliczonej transakcji krótkiej
sprzedaży lub umowy pożyczki instrumentów finansowych oznacza dostarczenie przez Klienta tych instrumentów finansowych w
celu rozrachunku transakcji krótkiej sprzedaży lub ich zwrotu pożyczkodawcy, bez konieczności składania przez Klienta
dodatkowej Dyspozycji w tym zakresie.
§6
Biuro Maklerskie otwiera i prowadzi tylko jeden rachunek krótkiej sprzedaży do rachunku podstawowego. Niniejsza Dyspozycja
zastępuje w całości wcześniejsze Dyspozycje lub umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie krótkiej sprzedaży,
obowiązujące pomiędzy Biurem Maklerskim a Klientem w odniesieniu do rachunku podstawowego.
Pełnomocnik ustanowiony do dysponowania rachunkiem podstawowym może dysponować rachunkiem krótkiej sprzedaży w
takim samym zakresie jak Klient.

§7
Rozszerzenie zakresu umowy maklerskiej zgodnie z niniejszą Dyspozycją następuje z dniem jej podpisania przez Biuro Maklerskie.
§8
Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej Dyspozycji pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług
maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.

pieczęć i podpis pracownika

pieczęć Biura Maklerskiego/Oddziału Banku

podpis Klienta
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