Załącznik nr 36 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 602/2020 z dnia 27 października 2020 r.

DYSPOZYCJA POWIERZENIA OBOWIĄZKU RAPORTOWANIA KONTRAKTÓW POCHODNYCH


   


RACHUNEK NUMER

10901867

nazwa Klienta

, reprezentowany przez: _______________________________________________

REGON

_______________________________________________

1.

2.

1.

§1
Na podstawie niniejszej Dyspozycji Klient upoważnia Santander Biuro Maklerskie do zlecenia KDPW_CCP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie („KDPW_CCP”) w imieniu Klienta zgłaszania informacji o kontraktach pochodnych w rozumieniu art. 2
pkt 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie instrumentów
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji
(„EMIR”), zawieranych przez Klienta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („kontrakty pochodne”), w celu
spełnienia w imieniu Klienta obowiązku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 EMIR.
Informacje o zawartych przez Klienta kontraktach pochodnych będą zgłaszane przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Repozytorium Transakcji KDPW”), na zasadach
określonych w regulaminie Repozytorium Transakcji KDPW.
§2
Klient wskazuje następujące dane i udziela następujących informacji w celu wykonania obowiązku raportowego:
Numer BIC*


Branża klient finansowy**

Branża klient niefinansowy***

 A = zakład ubezpieczeń na życie, który otrzymał

 1 = Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo



 2 = Górnictwo i wydobywanie




zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE;
C = instytucja kredytowa, która otrzymała
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE;
F = firma inwestycyjna, która otrzymała
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE;
I = zakład ubezpieczeń, który otrzymał
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE;

 3 = Przetwórstwo przemysłowe
 4 = Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do
układów klimatyzacyjnych
5 = Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją

 L = alternatywny fundusz inwestycyjny





 6 = Budownictwo




zarządzany przez ZAFI, który otrzymał
zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z
dyrektywą 2011/61/UE;
O = instytucja pracowniczych programów
emerytalnych w rozumieniu art. 6 pkt a)
dyrektywy 2003/41/WE;
R = zakład reasekuracji, który otrzymał
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE;
U = UCITS i jego spółka zarządzająca, które
otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą
2009/65/WE;

 7 = Handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów samochodowych i motocykli

 8 = Transport i gospodarka magazynowa








9 = Działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi
10 = Informacja i komunikacja
11 = Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
12 = Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
13 = Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
14 = Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca
15 = Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
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Charakter zawieranych kontraktów pochodnych:

16 = Edukacja
17 = Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
18 = Działalność związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją
19 = Pozostała działalność usługowa
20 = Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby
21 = Organizacje i zespoły eksterytorialne

na własny rachunek □

Bezpośredni związek zawieranych kontraktów pochodnych z prowadzoną działalnością
2.

1.
2.
3.

Tak □

Nie □

Klient oświadcza, że:
1)

3.

na rachunek i w imieniu klienta □

jest kontrahentem niefinansowym w rozumieniu EMIR i nie przekracza wartości progowych
określonych dla celów obowiązku rozliczania, tj. jego średnia pozycja w instrumentach pochodnych w
ciągu 30 dni roboczych, z wyłączeniem kontraktów pochodnych, które obiektywnie ograniczają ryzyko
Klienta, nie przekracza którejkolwiek z poniższych wartości:
a)

1 mld EUR wartości referencyjnej brutto w przypadku kredytowych instrumentów pochodnych
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym,

b)

1 mld EUR wartości referencyjnej brutto w przypadku akcyjnych instrumentów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym,

c)

3 mld EUR wartości referencyjnej brutto w przypadku instrumentów pochodnych stopy procentowej
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym,

d)

3 mld EUR wartości referencyjnej brutto w przypadku walutowych instrumentów pochodnych
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym,

e)

3 mld EUR wartości referencyjnej brutto w przypadku towarowych kontraktów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych kontraktów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym niewymienionych w lit. a)-d);



2)

jest kontrahentem niefinansowym w rozumieniu art. 2 pkt 9 EMIR i przekracza co najmniej jedną z
wartości progowych określonych w punkcie 1 lit. a)-e) powyżej;



3)

jest kontrahentem finansowym w rozumieniu art. 2 pkt 8 EMIR, tj. przedsiębiorstwem inwestycyjnym,
instytucją kredytową, zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, UCITS lub ich spółką zarządzającą,
instytucją pracowniczych programów emerytalnych lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym
zarządzanym przez zarządców alternatywnych funduszy inwestycyjnych;



4)

jest podmiotem posiadającym siedzibę poza Unią Europejską, który spełniałby kryteria określone w
punkcie 2 lub 3 powyżej, gdyby miał siedzibę w Unii Europejskiej.



Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Santander Biuro Maklerskie o każdej zmianie okoliczności dotyczących
Klienta, które mogą skutkować utratą statusu określonego w ust. 2 pkt 1-4 powyżej, w szczególności przekroczeniem progów
wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. a)-e).
§3
Klient zobowiązuje się do współdziałania z Santander Biuro Maklerskie oraz KDPW_CCP w zakresie wykonania niniejszej
Dyspozycji, w szczególności do udzielania, w tym na żądanie Santander Biuro Maklerskie lub KDPW_CCP, informacji
niezbędnych do prawidłowego wykonania obowiązku raportowego.
Klient zobowiązuje się, że nie będzie samodzielnie zgłaszał do jakiegokolwiek repozytorium transakcji informacji o kontraktach
pochodnych, których raportowanie zostaje zlecone KDPW_CCP na podstawie niniejszej Dyspozycji.
Santander Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu wykonania przez KDPW_CCP obowiązku
raportowego, o ile dochował należytej staranności w zakresie przekazania do KDPW_CCP informacji niezbędnych do
prawidłowego wykonania tego obowiązku. Santander Biuro Maklerskie nie weryfikuje poprawności wykonania przez
KDPW_CCP obowiązku raportowego.

§4
Klient przyjmuje do wiadomości, że pomimo zlecenia KDPW_CCP zgłaszania informacji o zawartych kontraktach pochodnych
w imieniu Klienta podmiotem zobowiązanym do raportowania kontraktów pochodnych na podstawie EMIR pozostaje Klient,
w szczególności że zlecenie to nie skutkuje zwolnieniem Klienta z odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego
wykonania przez KDPW_CCP obowiązku raportowego.
§5
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Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Santander Biuro Maklerskie do KDPW_CCP oraz Repozytorium Transakcji KDPW,
w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Dyspozycji, informacji objętych tajemnicą zawodową lub stanowiących inną tajemnicę
chronioną prawem.
§6
Z tytułu wykonywania niniejszej Dyspozycji Santander Biuro Maklerskie przysługuje od Klienta zwrot wydatków lub wynagrodzenie na
zasadach określonych w regulaminie.
§7
Zgłaszanie informacji o kontraktach pochodnych na zasadach określonych w niniejszej Dyspozycji będzie dokonywane w odniesieniu
do kontraktów pochodnych zawartych przez Klienta nie wcześniej niż w dniu jej wejścia w życie.
1.
2.

§8
Niniejsza Dyspozycja wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Santander Biuro Maklerskie, pod warunkiem podania przez
Klienta Santander Biuro Maklerskiemu danych dotyczących Klienta niezbędnych do wykonywania obowiązku raportowego, w
szczególności ważnego numeru LEI.
Niniejsza Dyspozycja zastępuje ewentualną wcześniejszą Dyspozycję powierzenia obowiązku raportowania kontraktów
pochodnych złożoną przez Klienta.

§9
Wszelkie pojęcia pisane w niniejszej Dyspozycji wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług
maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.

pieczęć i podpis pracownika

pieczęć Santander Biuro Maklerskie / Oddziału Banku

podpis Klienta

* Pole nieobowiązkowe
** należy zaznaczyć wszystkie branże kontrahenta finansowego
*** należy zaznaczyć wszystkie branże kontrahenta niefinansowego
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