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DYSPOZYCJA ROZSZERZAJĄCA UMOWĘ MAKLERSKĄ
O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE LIMITU NALEŻNOŚCI

  

NUMER UMOWY MAKLERSKIEJ

Nazwisko i imię Klienta



PESEL

§1
Na podstawie niniejszej dyspozycji Santander Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia kupna Klienta z wykorzystaniem limitu należności w
ramach rachunku Klienta o numerze:

RACHUNEK NR
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

1.

2.
3.
4.

Santander



Biuro

10901867
Maklerskie

   
(dalej:

Biuro

§2
Maklerskie)

przyznaje

Klientowi

limit

należności

w

wysokości



zł.
Limit należności, o którym mowa w ust. 1, może być wykorzystywany jedynie w ramach rachunku, o którym mowa w § 1.
Klient zobowiązany jest posiadać pokrycie zlecenia Kupna w środkach pieniężnych w wysokości co najmniej 30% wartości
zlecenia, a w pozostałym zakresie w niewykorzystanym limicie należności, z zastrzeżeniem ust. 4.
Biuro Maklerskie może żądać od Klienta wyższego pokrycia w środkach pieniężnych niż określone w ust. 3, w odniesieniu do
wybranych instrumentów finansowych, o czym informuje Klienta najpóźniej w chwili składania zlecenia.
Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty z tytułu zawartych transakcji z wykorzystaniem limitu należności najpóźniej w dniu
rozliczenia transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej. W przypadku gdy Klient nie dokona zapłaty w wymaganym terminie,
Biuro Maklerskie może:
1) przez okres co najmniej 6 miesięcy realizować zlecenia kupna Klienta jedynie pod warunkiem pełnego pokrycia wartości
zlecenia w środkach pieniężnych,
2) cofnąć ze skutkiem natychmiastowym limit należności przyznany na podstawie niniejszej Dyspozycji,
3) cofnąć ze skutkiem natychmiastowym lub nie przyznać limitu należności w ramach innych rachunków Klienta.
Klient oświadcza, że jego sytuacja finansowa umożliwia wywiązywanie się ze zobowiązań z tytułu zleceń składanych z
wykorzystywaniem limitu należności. Biuro Maklerskie może żądać od Klienta wyjaśnień i dokumentów o jego sytuacji finansowej
oraz ustanowienia przez Klienta zabezpieczeń spłaty zobowiązań Klienta z tytułu powyższych zleceń pod rygorem nie przyznania
lub cofnięcia limitu należności.

  

Biuro Maklerskie przyznaje Klientowi limit należności na czas określony do dnia
r. Limit należności
podlega przedłużeniu o każdy kolejny rok, chyba że Klient postanowi inaczej. Biuro Maklerskie może cofnąć lub nie przedłużyć
Klientowi limitu należności, w szczególności w związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej Klienta.
§3
W związku z przyznaniem limitu należności Klient niniejszym składa Biuru Maklerskiemu ofertę zbywania na rzecz Biurou
Maklerskiego przyszłych wierzytelności z tytułu zawartych na rachunek Klienta, a jeszcze nierozliczonych, transakcji sprzedaży
instrumentów finansowych, na warunkach określonych w niniejszej dyspozycji. Oferta dotyczy transakcji zawartych za
pośrednictwem Biura Maklerskiego w obrocie zorganizowanym w ramach rachunku, o którym mowa w § 1.
Oferta dotyczy wszystkich kolejnych transakcji sprzedaży instrumentów finansowych zawartych na rzecz Klienta i należy ją
traktować jako indywidualną ofertę zbycia w odniesieniu do każdej pojedynczej wierzytelności wynikającej z zawartej transakcji
sprzedaży instrumentów finansowych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w ust. 3.
Pojedyncza oferta powstaje w dniu rozliczenia transakcji kupna instrumentów finansowych, zawartej na podstawie zlecenia
Klienta, a jej przedmiotem jest wierzytelność z tytułu zawartej, a jeszcze nie rozliczonej w tym dniu, transakcji sprzedaży
instrumentów finansowych, chyba że Klient posiada na rachunku pełne pokrycie na rozliczenie transakcji kupna.
Oferta dotyczy całej wierzytelności lub jej części – do wysokości wymaganego pokrycia zlecenia kupna, o którym mowa w ust. 3.
Pozostała część podzielonej wierzytelności nie stanowi przedmiotu oferty.
§4
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Zawarcie umowy nabycia wierzytelności przez Biuro Maklerskie następuje poprzez jej wykonanie, tj. zapłatę przez Biuro Maklerski
na rachunek Klienta ceny wierzytelności.
Cenę wierzytelności ustala się jako kwotę wierzytelności (jej części) umniejszoną o wartość dyskonta określonego w Taryfie.
Zapłata ceny wierzytelności przez Biuro Maklerskie następuje na rachunek Klienta, o którym mowa w § 1.
Środki pieniężne z tytułu zapłaty ceny wierzytelności mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie rozliczenia transakcji kupna.
Z chwilą zapłaty ceny wierzytelności, zbywana przez Klienta wierzytelność (jej część) przechodzi na Biuro Maklerskie. Środki
pieniężne należne z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży instrumentów finansowych (jej części), z której wynikała zbyta
wierzytelność (jej część), przypadają Biuru Maklerskiemu.
Biuro Maklerskie nie jest zobowiązany do przyjmowania każdej kolejnej, pojedynczej oferty Klienta i może nabywać jedynie
wybrane przez siebie wierzytelności. W przypadku gdy Biuro Maklerskie nie zamierza nabyć wierzytelności, informuje o tym
Klienta przed rozliczeniem transakcji kupna, o której mowa w § 3 ust. 3.

§5
Rozszerzenie zakresu umowy maklerskiej zgodnie z niniejszą Dyspozycją następuje z dniem jej podpisania przez Biuro Maklerskie.
§6
Wszelkie pojęciapisane w niniejszej Dyspozycji wielką liteą 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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