Załącznik nr 66 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 602/2020 z dnia 27 października 2020 r.

Santander Biuro Maklerskie Wystawił_______________Data________________
DYSPOZYCJA ROZSZERZAJĄCA UMOWĘ MAKLERSKĄ O ŚWIADCZENIE USŁUG W
ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

  

NUMER UMOWY MAKLERSKIEJ

Nazwa Klienta

REGON



, reprezentowana przez:

_______________________________________________
_______________________________________________
1.

§1
Na podstawie niniejszej dyspozycji Santander Biuro Maklerskie (dalej: Biuro Maklerskie) świadczy na rzecz Klienta Usługi w zakresie
zagranicznych instrumentów finansowych:
1) otwiera i prowadzi dla Klienta rejestr zagranicznych instrumentów finansowych i Rachunek walutowy o numerze:

 1090 1867 0000 0000  

2.
3.

W przypadku, gdy Biuro Maklerskie prowadzi dla Klienta rachunek walutowy na podstawie odrębnej dyspozycji, rachunek taki
służy do obsługi rejestru zagranicznych instrumentów finansowych. Kolejny Rachunek walutowy nie jest otwierany,
2) ewidencjonuje waluty wymienialne oraz zagraniczne instrumenty finansowe na Rachunku walutowym oraz w rejestrze Klienta,
3) przyjmuje i wykonuje zlecenia Klienta kupna lub sprzedaży zagranicznych instrumentów finansowych.
Zmiana numeru Rachunku przez Biuro Maklerskie nie stanowi zmiany Umowy maklerskiej. O nowym numerze Rachunku Biuro
Maklerskie informuje Klienta w sposób przewidziany dla korespondencji.
Biuro Maklerskie może odstąpić od Umowy maklerskiej w zakresie niniejszej Dyspozycji w przypadku, gdy zagraniczny broker,
zagraniczny bank depozytariusz, Bank dewizowy lub inne podmioty, z których pośrednictwa Biuro Maklerskie korzysta, lub z którymi
współpracuje, lub też których nadzorowi podlegają transakcje zawierane w wykonaniu niniejszej Dyspozycji, odmówią lub zabronią
Biuru Maklerskiemu świadczenia Usług na rzecz Klienta. Biuro Maklerskie może wstrzymać świadczenie wybranych Usług na rzecz
Klienta do momentu pozytywnej weryfikacji Klienta dokonanej przez powyższe podmioty.

§2
Biuro Maklerskie wykonuje zlecenia Klienta pod warunkiem, że Klient posiada dla nich pokrycie na zasadach określonych w Regulaminie.
§3
Santander Biuro Maklerskie świadczy Usługi w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z
obowiązkiem posiadania Depozytu zabezpieczającego na podstawie odrębnej Dyspozycji.
§4
Klient zobowiązany jest do przedstawienia, na żądanie Biura Maklerskiego, wszelkich danych, dokumentów oraz wyjaśnień, w tym w
szczególności zezwolenia dewizowego lub przedstawienia dokumentów potwierdzających, że dokonywana czynność nie wymaga
zezwolenia dewizowego, niezbędnych do wykonywania niniejszej Dyspozycji zgodnie z przepisami prawa polskiego i obcego, a także
zgodnie z porozumieniami zawartymi przez Biuro Maklerskie z osobami trzecimi, a w szczególności do przeprowadzania kontroli przez
Biuro Maklerskie, uprawnione według prawa polskiego i obcego podmioty oraz osoby trzecie, o których mowa powyżej, w tym kontroli
dewizowej. W przypadku odmowy przedstawienia żądanych dokumentów oraz wyjaśnień, Biuro Maklerskie odstąpi od realizacji zlecenia
lub Dyspozycji, której odmowa ta będzie dotyczyć.
§5
Rozszerzenie zakresu Umowy maklerskiej zgodnie z niniejszą dyspozycją następuje z dniem jej podpisania przez Biuro Maklerskie.

§6
Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł.
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Santander Biuro Maklerskie Wystawił_______________Data________________
Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej Dyspozycji, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług
maklerskich przez Biuro Maklerskie.

pieczęć i podpis pracownika

pieczęć Biura Maklerskiego/Oddziału Banku

podpis Klienta

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł.

