......................................., dn.

--r.

Aneks „DERYWATY DAYTRADER”
do Umowy „DERYWATY” nr 
dotyczącej pośrednictwa w obrocie derywatami
zawartej dnia ............... w ....................... pomiędzy Domem Maklerskim BDM S.A. a ................................................. (dalej Umowa),
zawarty dnia ....................................., pomiędzy:
Domem Maklerskim BDM S.A., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowanym w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej BDM a:
Imię/Nazwa:

....................................................................................................................................................................

Nazwisko/Nazwa:

....................................................................................................................................................................

PESEL/REGON:
NKK:
zwanym(-ą) dalej Klientem.
1.

2.

1.




§1
W celu świadczenia dodatkowej usługi na podstawie niniejszego Aneksu (dalej Aneks), w postaci możliwości nabywania i
zbywania określonych derywatów przy obniżonym poziomie depozytu zabezpieczającego, stosuje się przepisy Umowy oraz
Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A. (dalej Regulamin) z zastrzeżeniem modyfikacji
przewidzianych Aneksem i Uchwałą Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie wysokości oraz zasad określania
depozytu zabezpieczającego na portfelach objętych aneksem Derywaty Daytrader.
W ramach niniejszego Aneksu, na rachunku zabezpieczającym o kodzie portfela wskazanym w §2 ust 1, Klient może
wyłącznie nabywać lub zbywać kontrakty terminowe na WIG20 z dwóch najbliższych serii wykonania.
§2
Na podstawie Aneksu BDM otwiera dla Klienta dedykowany rachunek zabezpieczający dla rejestrowania stanu depozytów
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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zabezpieczających o kodzie portfela
, który będzie wykorzystywany wyłącznie w celu świadczenia usługi określonej w
Aneksie.
Na rachunku inwestycyjnym, którego dotyczy Aneks, depozyt zabezpieczający może zostać ustanowiony i uzupełniony
wyłącznie w środkach pieniężnych. BDM nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w papierach wartościowych.
§3
Aneks zostaje zawarty po podpisaniu przez obie strony.
Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zmiana, wypowiedzenie i wszelkie oświadczenia stron związane z Aneksem wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Postanowienia Aneksu obowiązują na czas nieokreślony.
BDM może wypowiedzieć Aneks w trybie natychmiastowym, w przypadkach opisanych w Regulaminie.
Wypowiedzenie postanowień Aneksu nie powoduje rozwiązania Umowy ani Umowy o świadczenie usług maklerskich.
Rozwiązanie Umowy lub Umowy o świadczenie usług maklerskich przez BDM bez względu na tryb powoduje natychmiastowe
rozwiązanie Aneksu.
............................................
(za BDM)

............................................
(podpis Klienta)

Załącznik nr 17a do Procedury operacyjnej dla pracowników Wydziału Sprzedaży (z dnia 21.10.2018r.)

