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Aneks „POŻYCZKA”
do Umowy o świadczenie usług maklerskich nr 
Aneks dotyczący udzielania pożyczek (dalej Aneks) do Umowy o świadczenie usług maklerskich (dalej Umowa) zawarto pomiędzy
Domem Maklerskim BDM S.A., zwanym dalej BDM, a:
Imię/Nazwa:

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

Nazwisko/Nazwa:

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

PESEL/REGON:
zwanym(-ą) dalej Klientem.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.



§1
BDM może udzielić Klientowi pożyczki zabezpieczonej należnościami z tytułu zawartych i nierozliczonych w izbie
rozrachunkowej transakcji sprzedaży papierów wartościowych objętych funduszem rozliczeniowym (dalej Należności).



Uruchomienie pożyczki następuje na rachunek inwestycyjny Klienta nr
(dalej Rachunek).
Kwota pożyczki powiększona o opłatę dla BDM (dalej Transza) nie może przekroczyć sumy niezablokowanych należności
na Rachunku.
§2
Suma uruchomionych Transz pomniejszona o sumę spłaconych Transz nie może przekroczyć limitu pożyczki, który wynosi
.................................. zł (słownie złotych:........................................................................................................................................).
Na wniosek Klienta złożony pisemnie, telefonicznie lub za pomocą aplikacji BDM onLine, BDM może zmienić limit, o którym
mowa w ust. 1.
Zmiana limitu, o którym mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany warunków Aneksu.
§3
Za uruchomienie pożyczki BDM pobiera opłatę w wysokości określonej w „Tabeli opłat i prowizji za usługi świadczone przez
Dom Maklerski BDM S.A.”.
W dniu zawarcia Aneksu wysokość opłaty wynosi ...........% kwoty uruchomionej pożyczki, nie mniej niż .... zł.

§4
Klient udziela BDM pełnomocnictwa do:
a) blokowania Należności na Rachunku do wysokości uruchomionej Transzy,
b) pobierania z Rachunku środków pieniężnych tytułem spłaty Transzy,
c) pobierania z Rachunku opłaty należnej BDM.

1.
2.
3.
4.

§5
Postanowienia Aneksu obowiązują na czas nieokreślony.
Aneks może zostać rozwiązany przez każdą ze stron za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Rozwiązanie Aneksu nie skutkuje rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy.
Rozwiązanie Aneksu lub Umowy nie powoduje wygaśnięcia obowiązku spłaty pożyczki przez Klienta.

§6
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
............................................
(za BDM)

............................................
(podpis Klienta)
Załącznik nr 58 do Procedury operacyjnej dla pracowników Wydziału Sprzedaży (z dnia 21.10.2018r.)

