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

--r.

Umowa o świadczenie usług maklerskich nr  (dalej Umowa)
Umowę zawarto 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(imiona)/Nazwa:

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

Nazwisko/Nazwa:

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

PESEL/REGON:



zwanym(-ą) dalej Klientem.
§1
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez BDM na rzecz Klienta usług maklerskich polegających na:
a) przyjmowaniu i wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia we własnym imieniu na rachunek Klienta instrumentów finansowych
w obrocie na rynku zorganizowanym,
b) rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego,
c) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji
w zakresie instrumentów finansowych,
oraz innych usług wskazanych w „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A.” (dalej Regulamin), o
ile Klient podpisze stosowne aneksy do Umowy.
§2
1.
Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich oraz innych na rzecz Klienta określa Regulamin.
2.
Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na to, aby stanowił on integralną część
Umowy.
3.
Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do ponoszenia opłat i prowizji zgodnie z „Tabelą opłat
i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A.”.
4.
Klient upoważnia BDM do pobierania opłat i prowizji ze swojego Rachunku.
§3
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa,
w szczególności regulaminy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
§4
Szczegółowe dane osobowe Klienta zawarte są w Karcie Klienta stanowiącej załącznik do Umowy.
Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zawartych w Karcie Klienta.
Zmiana danych w Karcie Klienta nie stanowi zmiany Umowy i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych przez Klienta
z BDM.
§5
Wszelkie zmiany Umowy następują pod rygorem nieważności w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem
§ 4 ust. 3.
§6
1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w drodze pisemnego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni
od daty doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron .
1.
2.
3.

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

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

Załącznik nr 6 do Procedury operacyjnej dla pracowników Wydziału Sprzedaży (z dnia 21.10.2018r.)

