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Aneks „TELEFON”
do Umowy o świadczenie usług maklerskich nr 
Aneks dotyczący dyspozycji składanych telefonicznie (dalej Aneks) do Umowy o świadczenie usług maklerskich zawarto
pomiędzy Domem Maklerskim BDM S.A., zwanym dalej BDM, a:
Imię/Nazwa:

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

Nazwisko/Nazwa:

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

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


§1

Na mocy Aneksu BDM zobowiązuje się przyjmować do wykonania dyspozycje Klienta składane telefonicznie.
1.
2.
3.

§2

Składający dyspozycję obowiązany jest podać imię, nazwisko, numer rachunku oraz następujące hasło " ................................. ".
Dyspozycje telefoniczne można składać na numery tel. ........................................
Szczegółowe zasady przyjmowania dyspozycji określa „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski
BDM S.A.” (dalej Regulamin).
§3

BDM nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie dyspozycji złożonej przez osobę nieuprawnioną, która bez winy BDM uzyskała
informacje, o których mowa w § 2 ust.1, o ile Klient nie poinformował BDM o podejrzeniu pozyskania takich informacji przez
osobę trzecią.
§4

Klient udziela BDM pełnomocnictwa do:
a)
wystawiania zleceń kupna i sprzedaży oraz anulacji zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych,
b)
wykonywania instrumentów finansowych,
c)
dokonywania przelewów z Rachunku, po spełnieniu warunków realizacji przelewów określonych w Regulaminie,
d)
realizacji dyspozycji pokrycia zobowiązań z tytułu zawartych transakcji OTP,
e)
spłaty kredytów lub pożyczek, zaciągniętych przez Klienta, związanych z obsługą jego Rachunku,
f)
zablokowania i odblokowania papierów wartościowych pod depozyt zabezpieczający na rynku derywatów.
1.
2.
3.
4.
5.

§5

Z dniem podpisania Aneksu tracą moc inne aneksy do Umowy, dotyczące składania dyspozycji telefonicznych.
Klient może zrezygnować z usług określonych Aneksem w drodze wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Postanowienia Aneksu przestają wiązać następnego dnia po otrzymaniu przez BDM wypowiedzenia.
BDM może z ważnych przyczyn rozwiązać Aneks za 14–to dniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Rozwiązanie Aneksu nie skutkuje rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy.
§6

Szczegółowe zasady przyjmowania dyspozycji określa Regulamin.
§7

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

............................................
(za BDM)

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

załącznik nr 8 do Procedury operacyjnej dla pracowników Wydziału Sprzedaży (z dnia 21.10.2018r.)

