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Aneks do umowy o świadczenie usług maklerskich

……………………………………………………………………………
data Aneks zawierają:
ING Bank Śląski S.A.
z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-086, przy ul. Sokolskiej 34, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym KatowiceWschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100
000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75, prowadzący działalność maklerską na podstawie zezwolenia
Komisji Nadzoru Finansowego w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A.

(dalej: Biuro Maklerskie)
i
Pani/Pan nazwisko imie2
dokument: nr_dok
(dalej: Klient)

……………………………………………………………………………
Warunki Aneksu
1.

Biuro Maklerskie na podstawie Umowy o świadczenie usług maklerskich i tego Aneksu wykonuje zlecenia kupna
instrumentów finansowych, na których realizację Klient nie ma pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym o
numerze nr_rach. Warunkiem wykonania zlecenia bez pełnego pokrycia jest ustanowienie zabezpieczenia, o
którym mowa w pkt. 2.

2.

Zabezpieczeniem zapłaty za nabywane instrumenty finansowe – na które Klient nie ma pełnego pokrycia na
rachunku pieniężnym – mogą być:
a)

aktywa na zablokowanym rachunku papierów wartościowych, rachunku pieniężnym i w rejestrze
operacyjnym,

b)

inne formy zabezpieczeń określone w Regulaminie.

3.

Gdy Strony ustanawiają zabezpieczenie w postaci blokady na rachunku bankowym, Klient w odrębnym
dokumencie udziela Biuru Maklerskiemu pełnomocnictwa do przelewania pieniędzy z tego rachunku.

4.

Limit należności Biura Maklerskiego od Klienta z tytułu transakcji kupna instrumentów finansowych
zabezpieczonych w sposób określony w pkt. 2 wynosi:
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a)

dla transakcji zabezpieczonych przez aktywa na zablokowanym rachunku papierów wartościowych,
rachunku pieniężnym lub w rejestrze operacyjnym – 2,33-krotność wartości środków pieniężnych
Klienta i 1,8-krotność wartości portfela jego instrumentów finansowych,

b)

dla transakcji zabezpieczonych w inny sposób określony w Regulaminie – 100% środków własnych
Klienta.

Biuro Maklerskie będzie przydzielać ten limit w momencie składania przez Klienta zlecenia kupna instrumentów
finansowych, na które nie ma on pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym. Będzie on obowiązywał do
rozliczenia transakcji.
5.

Aneks z dniem podpisania go zastępuje inne aneksy do umowy o świadczenie usług maklerskich w sprawie
przyjmowania zleceń nabycia instrumentów finansowych bez pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym, które
Klient zawarł wcześniej na tym rachunku z Biurem Maklerskim.

6.

Pozostałe postanowienia Umowy się nie zmieniają.

7.

Biuro Maklerskie może odmówić wykonania zlecenia składanego przez Klienta na warunkach określonych w
Aneksie, jeżeli mogąca powstać na rzecz Biura Maklerskiego należność z tytułu braku pełnego pokrycia zlecenia
kupna, wraz z sumą należności wynikających ze zleceń złożonych wcześniej przez Klientów Biura Maklerskiego,
przekroczyłaby maksymalną wartość należności Biura Maklerskiego od Klientów z tytułu zawartych transakcji
nabycia instrumentów finansowych bez pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym, którą dopuszczają
obowiązujące regulacje Biura.

Oświadczenia
8.

Klient oświadcza, że jego obecny stan majątkowy pozwala mu terminowo spłacać wszelkie zobowiązania
powstałe wobec Biura Maklerskiego na podstawie Aneksu. Klient jak najszybciej poinformuje Biuro Maklerskie o
każdej zmianie swojego stanu majątkowego, która uniemożliwia lub ogranicza terminową spłatę tych
zobowiązań.

Aneks wraz ze wszystkimi wskazanymi w nim oświadczeniami i załącznikami został zawarty w formie elektronicznej.
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