UMOWA Z KLIENTEM / WARUNKI
1.

WARUNKI

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem przesłania Państwu („Klientowi”) przez nas
(VIBHS Financial Limited) podpisanego przez Państwa egzemplarza Umowy, lub, jeżeli
nastąpi to wcześniej, z pierwszym dniem świadczenia przez nas Usług na Państwa korzyść.

2.

DEFINICJE

2.1

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 2.2 lub jeżeli kontekst nie wymaga
inaczej, słowa i wyrażenia określone w przepisach Urzędu Regulacji Rynków
Finansowych („FCA”) będą mieć identyczne znaczenie w niniejszej Umowie.
Następujące słowa i wyrażenia mają następujące znaczenia:

2.2

Rachunek

Ustawa
Umowa

Aktywa

Jednostka
Stowarzyszona
Dzień roboczy
Aktywa
Obciążone
Formularz
Zgłoszeniowy
Klienta

Co najmniej jeden rachunek utrzymywany przez nas w związku z Państwa
aktywami i zobowiązaniami powstającymi z tytułu Państwa kontaktów z
nami;
Ustawa o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r., zmieniona Ustawą o
Usługach Finansowych z 2012 r.;
Warunki niniejszej umowy wraz z każdym Ostrzeżeniem o Ryzyku,
Polityką Realizacji Zleceń i/lub Polityką Konfliktu Interesów,
przekazanymi Państwu przez nas lub podanymi do Państwa wiadomości
przez publikację na naszej stronie i okresowo przez nas zmienianymi;
Wszelkie Państwa salda gotówkowe, pozycje narzędzi pochodnych,
inwestycje, prawa do wypłaty gotówki lub dostawy inwestycji bądź
towarów oraz wszelkie inne Państwa aktywa, które w dowolnym czasie
mogą być przedstawione przez wpis na Państwa rachunku lub znajdować
się na nim, w tym, między innymi, aktywa przechowywane przez nas lub
dowolną naszą Jednostkę Stowarzyszoną lub znajdujące się w posiadaniu
bądź pod kontrolą naszą lub takiej Jednostki Stowarzyszonej, a także
aktywa przechowywane u dowolnego brokera pośredniczącego, na giełdzie,
u operatora rynku, w izbie rozrachunkowej lub u depozytariusza, przez
których lub z których udziałem transakcje w Państwa imieniu są
wykonywane lub rozliczane, bądź prawa lub roszczenia powstałe w
związku z nimi bądź przeciwko nim;
Pojęcie występuje w znaczeniu określonym Przepisami FCA;
Każdy dzień nie będący sobotą, niedzielą lub świętem bankowym w
Londynie w Anglii w Wielkiej Brytanii;
Pojęcie występuje w znaczeniu podanym w ust. 13;
Formularz Zgłoszeniowy Klienta, który winni Państwo wypełnić i podpisać
zgodnie z niniejszą Umową;

Przepisy określone w Materiałach Źródłowych o Aktywach Klientów FCA,
Zasady dot.
Pieniędzy Klienta stanowiące część Przepisów FCA;
Zabezpieczenie
dodatkowe

Zabezpieczenie dodatkowe w rozumieniu Przepisów FCA;
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Instrumenty
pochodne

Kontrakty terminowe futures, opcje, kontrakty na różnice kursowe i
gwarancje;

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy;

Uprawniony
Kontrahent

Oznacza Uprawnionego Kontrahenta w rozumieniu Przepisów FCA, co
może obejmować, przykładowo, firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe,
firmy ubezpieczeniowe, upoważnione programy zbiorowego inwestowania,
fundusze emerytalne, rządy krajowe, banki centralne, instytucje
ponadnarodowe;

Niewykonanie
Zobowiązania

Pojęcie występuje w znaczeniu podanym w ust. 11;

FCA

Financial Conduct Authority – Urząd Regulacji Rynków Finansowych

Przepisy FCA

Przepisy Urzędu Regulacji Rynków Finansowych Wielkiej Brytanii lub
dowolnego organu, który go zastąpi
Oznacza Depozyt Zabezpieczający w rozumieniu Przepisów FCA;

Depozyt
Zabezpieczający
Zobowiązania

Klient Branżowy

Klient Detaliczny

Usługi
Zabezpieczenie
2.3

Wszelkie Państwa koszty, wydatki, straty i innego rodzaju zobowiązania
wobec nas w związku z wykonaniem płatności, dostawą aktywów lub
wykonaniem innego prawnie wiążącego obowiązku, wynikającego z
niniejszej Umowy lub skądinąd, rzeczywistego lub warunkowego, w tym,
między innymi, koszty, wydatki, straty i innego rodzaju zobowiązania
zaciągnięte przez nas wskutek wykonania naszych obowiązków bądź
korzystania z naszych praw, uprawnień i/lub przywilejów wynikających z
niniejszej Umowy;
Oznacza Klienta Branżowego w rozumieniu Przepisów FCA, co może
obejmować, przykładowo, instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, firmy
ubezpieczeniowe, programy zbiorowego inwestowania, fundusze
emerytalne, podmioty prowadzące handel towarami, inwestorów
instytucjonalnych. (W sprawie traktowania Pieniędzy Klienta dla Klientów
Branżowych – zob. ust. 12.2.1 –12.2.4);
Oznacza Klienta Detalicznego w rozumieniu Przepisów FCA,
definiowanego jako klient niebędący ani Klientem Branżowym, ani
Uprawnionym Kontrahentem według powyższych definicji; do
przykładów należą osoby fizyczne;
Usługi, o których mowa bardziej szczegółowo w ust. 3 poniżej;
Zabezpieczenie stworzone przez ust. 13.

Zawarte w niniejszej Umowie odniesienia do statutów, Przepisów FCA i wszelkich
innych zasad, przepisów lub praw dotyczą tychże statutów, Przepisów FCA, zasad,
przepisów i praw, okresowo zmienianych, poprawianych, przekształcanych lub
zastępowanych. Odniesienia do ustępów dotyczą ustępów niniejszej Umowy.
Nagłówki zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na
interpretację niniejszej Umowy. Niniejszą Umowę, Formularz Zgłoszeniowy Klienta i
wszelką dokumentację uzupełniającą należy interpretować jako jedno porozumienie.
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2.4

Żadna część niniejszej Umowy nie wyłącza żadnego naszego obowiązku lub
odpowiedzialności względem Państwa lub vice versa na mocy Przepisów FCA lub
Ustawy. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a Przepisami FCA,
zastosowanie mają Przepisy FCA.

2.5

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszej Umowy, w części lub
w całości, i do publikowania najnowszej wersji na naszej stronie internetowej:
www.vibhsfinancial.co.uk. Wyrażają Państwo zgodę na warunki kolejnych nowych
wersji Umowy z Klientem, zastępujących wszystkie wcześniejsze wersje. Egzemplarz
papierowy niniejszej Umowy oraz wszelkie wersje zaktualizowane będą dostępne na
żądanie.

3. INTERPRETACJA
3.1.

Będziemy świadczyć takie usługi, jakie mogą zostać uzgodnione na piśmie, polegające
na wykonywaniu wyłącznie usług maklerskich określonych w Formularzu
Zgłoszeniowym Klienta i/lub takich innych usług, jakie mogą zostać szczegółowo
uzgodnione pomiędzy nami na piśmie.

3.2

Usługi podlegają wszelkim limitom lub ograniczeniom, które mogą Państwo określić
w Formularzu Zgłoszeniowym Klienta, warunkom niniejszej Umowy oraz wszelkim
wymaganiom ustawowym, regulacyjnym, prawnym lub rynkowym.

3.3

Możemy świadczyć Usługi dotyczące:
3.3.1 Kontraktów terminowych Futures,
3.3.2 Opcji,
3.3.3 Kontraktów na różnice kursowe,
3.3.4 Gwarancji,
3.3.5 Wszelkich aktywów bazowych dla instrumentów pochodnych,
3.3.6 Wszelkiej działalności towarzyszącej lub pomocniczej wobec powyższego,
3.3.7 Wymiany walut, oraz
3.3.8 Niektórych towarów, okresowo przez nas określanych.

3.4

Ust. 3.3 podlega wszelkim limitom lub ograniczeniom, które my lub Państwo możemy
określić na piśmie. Proszę wymienić w Formularzu Zgłoszeniowym Klienta wszelkie
inwestycje, typy instrumentów bądź giełdę lub obszar geograficzny, w których
przypadku nie zamierzają Państwo prowadzić obrotu.

3.5

O ile w Formularzu Zgłoszeniowym Klienta nie określono inaczej, pełna kwota
pozostająca na Państwa Rachunku będzie dostępna do inwestycji w Instrumenty
Pochodne.

3.6

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym ustępie i/lub Formularzu
Zgłoszeniowym Klienta, nie istnieją inne ograniczenia rodzaju inwestycji, w stosunku
do których możemy świadczyć Usługi.

3.7

Jesteśmy przez Państwa upoważnieni do podejmowania wszelkich czynności, które
uznamy za w uzasadniony sposób niezbędne lub odpowiednie dla realizacji Usług (w
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tym, między innymi, do działania jako Państwa przedstawiciel lub nadawania naszych
uprawnień jako Państwa przedstawiciela innej osobie) bądź do zachowania zgodności
z wszelkimi obowiązującymi prawami lub przepisami w sposób racjonalnie
odpowiedni. Zgadzają się Państwo ratyfikować i potwierdzać wszystko, co zostanie
legalnie wykonane przy korzystaniu z takiego uznania.
3.8

O ile nie zostało to wyraźnie ustalone na piśmie, nie odpowiadamy za udzielanie porad
podatkowych, księgowych lub prawnych w związku z Usługami.

3.9

Traktujemy Państwa jak swojego klienta i nie mamy żadnych zobowiązań ani nie
ponosimy odpowiedzialności wobec jakichkolwiek innych osób, w których imieniu
mogą Państwo działać jako przedstawiciel, pośrednik lub powiernik (niezależnie od
tego, czy istnienie lub tożsamość takiej osoby została nam ujawniona), a Państwa
zobowiązania wobec nas nie ulegną w żaden sposób zmniejszeniu z tytułu takiego
Państwa działania.

3.10

Nie jesteśmy zobowiązani przeprowadzać jakiejkolwiek transakcji lub podejmować
inne działanie, które w naszej opinii stanowiłoby naruszenie dowolnego statutu, prawa
lub przepisu.

3.11

Jeżeli Państwa Rachunek zawiera więcej niż jeden rachunek otwarty u nas, mamy
prawo, bez uszczerbku dla dowolnego z pozostałych naszych praw, połączyć
wszystkie takie rachunki lub dowolne spośród nich i kompensować wszelkie kwoty w
dowolnym czasie należne nam od Państwa lub dowolnej Jednostki Stowarzyszonej z
dowolnego tytułu na poczet dowolnej kwoty należnej Państwu od nas lub dowolnej
naszej Jednostki Stowarzyszonej w dowolnym celu.

3.12

Według własnego uznania, w dowolnym czasie, możemy przeliczać wszelkie
pieniądze przechowywane w walucie innej niż waluta odpowiedniego Zobowiązania
na walutę Zobowiązania według naszych aktualnych kursów wymiany (lub innego
rozsądnego kursu), a wpływy z takiego przeliczenia będą automatycznie
wykorzystywane na poczet zmniejszenia Zobowiązania.

3.13

Przepisy FCA nakazują nam zakwalifikować Państwa jako Klienta Detalicznego,
Klienta Branżowego lub Uprawnionego Kontrahenta. Będziemy traktować Państwa
jako Klienta Detalicznego, Klienta Branżowego lub Uprawnionego Kontrahenta, w
zależności od sposobu wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego Klienta. Jeżeli w
dowolnym czasie uznają Państwo, że wybrana kategoria nie jest już odpowiednia, albo
mają Państwo zamiar wnioskować o wyższy poziom ochrony, prosimy o niezwłoczny
kontakt.

3.14

Podczas oceny Państwa klasyfikacji i późniejszych kontaktów z Państwem będziemy
się opierać na prawdziwości, dokładności i pełności danych podanych przez Państwa
w Formularzu Zgłoszeniowym Klienta. Jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na
użytkowanie i opieranie się przez nas na wszelkich tego rodzaju danych przy
przeprowadzaniu oceny i kontaktach z Państwem.

3.15

W przypadku zmiany Państwa osobistych lub innych stosownych okoliczności winni
Państwo niezwłocznie powiadomić nas o tej zmianie na piśmie.
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3.16

Możemy dokonywać okresowego przeglądu Państwa klasyfikacji (z zastrzeżeniem
spełnienia wymogów regulacyjnych), w razie potrzeby dokonując klasyfikacji
ponownej.

4. DORADZTWO
4.1

4.2

Winni Państwo powiadamiać nas w najszybszym możliwym terminie o swoich celach
inwestycyjnych i wszelkich związanych z nimi ograniczeniach, wypełniając Formularz
Zgłoszeniowy Klienta. Wszelkie tego rodzaju ograniczenia nie będą uważane za
naruszone wyłącznie wskutek późniejszych zmian wartości lub ceny dowolnych
inwestycji lub innych Aktywów zapisywanych na Rachunku.
Nie świadczymy żadnych usług doradczych i wszelkie decyzje inwestycyjne
podejmują wyłącznie Państwo samodzielnie; w przypadku, gdyby wymagali Państwo
usług doradczych, winni Państwo opierać się na własnych doradcach finansowych.

5.

INSTRUKCJE

5.1

Jeżeli pragną Państwo upoważnić inną osobę do wydawania instrukcji w Państwa
imieniu, winni Państwo powiadomić nas na piśmie w Formularzu Zgłoszeniowym
Klienta i nakazać tej osobie przedstawienie wzoru podpisu oraz wszelkich innych
materiałów związanych z zachowaniem należytej staranności, których firma może
racjonalnie wymagać. O ile i dopóki nie zostaniemy powiadomieni na piśmie, że
upoważnienie takie zostało wycofane, wszelkie działania podjęte przez nas w związku
ze stosowaniem się do instrukcji wydanych na podstawie tegoż upoważnienia będą dla
Państwa wiążące.

5.2

Mamy prawo działać zgodnie z wszelkimi ustnymi lub pisemnymi instrukcjami, co do
których w sposób uzasadniony uważamy, że pochodzą od Państwa lub innej osoby
upoważnionej do działania w Państwa imieniu. Po wydaniu instrukcje mogą zostać
odwołane lub zmienione jedynie za naszą zgodą.

5.3

Według własnego wyłącznego uznania możemy odmówić przyjęcia dowolnych
instrukcji lub stosowania się do nich, i nie mamy obowiązku podawać przyczyny
takiej odmowy. W przypadku odrzucenia instrukcji podejmiemy uzasadnione działania
w celu powiadomienia Państwa niezwłocznie o tym fakcie, ale na mocy powyższego
nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzyjęcie takich instrukcji lub brak działania na
ich podstawie.

6.

INSTRUKCJE TRANSAKCYJNE

6.1

Będą Państwo współpracować z nami na zasadzie wyłącznego wykonywania, w
oparciu wyłącznie o własny osąd. Z tego względu winni Państwo pamiętać, że o ile
jedynie wyjaśniamy warunki inwestycji lub jej właściwości, nie stanowi to samo w
sobie porady merytorycznej na temat transakcji inwestycyjnej ani porady dotyczącej
statusu bądź następstw o charakterze prawnym, księgowym lub podatkowym.

6.2

Potwierdzają Państwo, że według własnego uznania możemy wymagać przekazywania
Państwa Instrukcji przez nasz system internetowy. Nie można oczekiwać, abyśmy
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działali na podstawie instrukcji przed ich otrzymaniem – po Państwa stronie leży
odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowego otrzymania wyraźnych i
jednoznacznych instrukcji.
6.3

Możemy zatwierdzać Państwa instrukcje w dowolny sposób, jaki uznamy za
stosowny: ustnie, pisemnie, przez faktyczne wykonanie lub w inny sposób.

6.4

Winni Państwo niezwłocznie (a w każdym razie w wyznaczonym przez nas
rozsądnym terminie) przekazywać wszelkie instrukcje, jakich możemy żądać od
Państwa w sposób uzasadniony odnośnie wszelkich transakcji lub innych spraw, w
związku z którymi przyjęliśmy Państwa instrukcje działania. W przeciwnym razie
możemy według własnego, jednak uzasadnionego uznania podjąć na Państwa koszt
dowolne działania, które uznamy za właściwe dla ochrony naszej lub Państwa.

7.

PROWADZENIE TRANSAKCJI

7.1

Możemy wykonywać Państwa instrukcje transakcyjne na podstawie lub zgodnie z
zasadami dowolnego rynku bądź giełdy i poprzez dowolną wybraną przez nas izbę
rozrachunkową. Możemy zawierać z Państwem lub dla Państwa transakcje
nieoferowane na giełdzie lub niezgodne z przepisami dowolnej giełdy, np. transakcje
pozagiełdowe w walutach obcych albo w innych inwestycjach niełatwo zbywalnych.

7.2

Aktywa i zyski powstające z zamknięciem pozycji, rozliczeniem lub likwidacją
zostaną zapisane na Państwa Rachunek, a stratami Państwa Rachunek zostanie
obciążony. Każde saldo ujemne będące skutkiem dowolnego zamknięcia, rozliczenia
lub likwidacji będzie płatne przez Państwa niezwłocznie, niezależnie od naszego
żądania.

7.3

Mamy prawo przeprowadzania wszelkich transakcji zgodnie z zasadami, przepisami,
zwyczajami lub praktykami odpowiedniego rynku, giełdy i/lub izby rozrachunkowej
oraz wszelkimi obowiązującymi prawami nałożonymi na Państwa lub nas. Możemy
podejmować wszelkie kroki wymagane lub dozwolone takimi prawami, zasadami,
przepisami, zwyczajami i/lub praktykami rynkowymi. Mamy prawo podejmować lub
nie podejmować dowolnego uzasadnionego działania, które uznamy za właściwe dla
zapewnienia zgodności z powyższymi, a wszelkie tego rodzaju działania podjęte w
taki sposób będą również obowiązywać Państwa.

7.4

Zgadzają się Państwo, aby wszelkie transakcje realizowane przez nas dla Państwa
podlegały zasadom, przepisom, zwyczajom i praktykom każdego odpowiedniego
rynku, giełdy lub izby rozrachunkowej, na którym, przez który lub z którym
prowadzimy transakcje.

7.5

Aby realizować Państwa instrukcje transakcyjne, możemy według własnego uznania
wydawać instrukcje wybranemu przez nas brokerowi pośredniczącemu (którym może
być nasza Jednostka Stowarzyszona). Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za
wszelkie uchybienia brokera pośredniczącego będącego naszą Jednostką
Stowarzyszoną i zobowiązujemy się działać z uzasadnioną ostrożnością i
umiejętnościami przy mianowaniu i nadzorze nad każdym brokerem pośredniczącym,
a także udostępnić Państwu i podjąć, na Państwa koszt, takie działania w Państwa
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imieniu, jakich mogą Państwo racjonalnie żądać w związku z dowolnymi naszymi
prawami wobec takiego brokera pośredniczącego. Na tej podstawie nie przyjmujemy
odpowiedzialności za żadne uchybienie brokera pośredniczącego ani w związku z
uchybieniem dowolnego rynku, giełdy lub izby rozrachunkowej.
7.6

Realizując transakcje dla Państwa lub z Państwem, zawsze będziemy współpracować z
Państwem jako zleceniodawca. Chociaż podejmiemy uzasadnione starania na rzecz
uzyskania jak najlepszej dostępnej ceny, zgadzają się Państwo i przyjmują do
wiadomości, że z wyjątkiem przypadków wymaganych Przepisami FCA nie mamy
obowiązku zapewniać Państwu jak najlepszej realizacji zgodnie z Przepisami FCA, a
Państwo niniejszym zrzekają się wszelkich tego rodzaju wymagań.

7.7

Możemy, według własnego uznania, łączyć Państwa zlecenia z własnymi lub
zleceniami innych klientów naszych lub Jednostek Stowarzyszonych. Wpływy z
takich zleceń rozdzielimy pomiędzy uczestniczące rachunki w sposób uznany przez
nas za sprawiedliwy i równy. Jeżeli zlecenie połączone nie zostanie zrealizowane w tej
samej cenie, możemy uśrednić ceny zapłacone lub otrzymane i obciążyć bądź uznać
Państwa Rachunek średnią ceną netto. Szczegóły średniej ceny zostaną przedstawione
na żądanie. Podział taki musi się odbyć w ciągu 5 dni roboczych od realizacji. Łącząc
Państwa zlecenia w taki sposób, musimy w sposób uzasadniony uważać, że przyniesie
to Państwu korzyść, np. uzyskanie lepszej realizacji lub zmniejszonych kosztów
wymiany walut bądź innych kosztów transakcji, wskutek wchodzenia w skład
większej transakcji. Tym niemniej, łączenie i podział sporadycznie mogą skutkować
uzyskaniem przez Państwa mniej korzystnej ceny.

7.8

Tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zrealizować Państwa zlecenia od razu lub w
pojedynczej transakcji bądź uważamy to za niepożądane lub niewłaściwe, możemy
zrealizować je w okresie, jaki uznamy za stosowny, oraz przedłożyć Państwu średnią
cenę za serię transakcji zrealizowanych w taki sposób, zamiast ceny rzeczywistej
każdej z transakcji.

7.9

Możemy podjąć w Państwa imieniu obrót programowy stanowiący pojedynczą
transakcję lub serię transakcji. W takiej sytuacji będziemy zawsze działać jako
zleceniodawca.

7.10

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucania wszelkich transakcji zlecanych przez
Państwa, które według naszego osądu pozostają wyraźnie poza dominującą ceną
rynkową, przez co mogą być uznane za transakcje w cenie nierynkowej, niezależnie
od tego, czy w wyniku oczywistego błędu ludzkiego, czy przedawnionych,
nieprawidłowych lub wadliwych strumieni cenowych. Tam, gdzie otworzyliśmy lub
zamknęliśmy transakcję przed powzięciem wiadomości o dysproporcjach cenowych,
możemy, według naszego wyłącznego uznania, albo potraktować daną transakcję jako
nieważną, albo przyjąć ją w dominującej cenie rynkowej.

7.11

Jako nasz klient, niniejszym akceptują Państwo, że nie mogą powoływać się na ceny
notowane przez inne spółki w związku z Państwa rachunkiem u nas, oraz że
zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnej oferty lub odmowy poddania się
warunkom dowolnej umowy, łącznie z wynikającymi z dowolnej manipulacji
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mechanizmem notowania lub naszymi usługami w ogóle, niezależnie od naszego
zobowiązania do świadczenia Państwu jasnych i uczciwych usług.

8. SPRAWOZDAWCZOŚĆ TRANSAKCJI
8.1

Będziemy wysyłać potwierdzenie elektroniczne w odniesieniu do każdej transakcji w
naszybszym racjonalnie możliwym terminie, a w każdym razie w terminie
wymaganym Przepisami FCA.

8.2

Po realizacji transakcji zamykającej pozycję otwartą, Państwa potwierdzenie będzie
zawierać rachunek różnic, wykazujący Państwa zysk lub stratę, wynikające z
zamknięcia, którymi zostanie uznany lub obciążony Państwa Rachunek i które są
niezwłocznie wymagalne.

8.3

Jeżeli wydaliśmy w Państwa imieniu instrukcje brokerowi pośredniczącemu,
potwierdzenie może być kopią potwierdzenia przysłanego nam przez brokera
pośredniczącego. Potwierdzenia opublikowane, przekazane elektronicznie lub
przesłane Państwu w inny sposób na Państwa ostatni znany adres, adres e-mail lub
numer faksu w naszej dokumentacji będą uważane za otrzymane przez Państwa po
wysłaniu na odpowiedni adres.

8.4

O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, będziemy przesyłać Państwu miesięczne
sprawozdania z każdego rachunku wchodzącego w skład Państwa Rachunku,
zawierające lub mogące zawierać niepokryte pozycje otwarte. Ocena wyników nie
będzie uwzględniona, chyba że za specjalnym uzgodnieniem. Sprawozdanie zawiera
szczegóły treści i wartości Państwa Rachunku i pozycji otwartych oraz inne
informacje, każdorazowo ustalane przez nas lub takie, których ujawnienie jest
wymagane Przepisami FCA.

8.5

Każde potwierdzenie, wyciąg z rachunku, raport lub certyfikat wydany przez nas w
związku z dowolną transakcją lub inną sprawą będzie dla Państwa ostateczny i
wiążący, o ile nie otrzymamy pisemnego sprzeciwu w ciągu dwóch Dni Roboczych od
rzeczywistej lub uznanej daty dostawy. Sporadycznie (z powodu błędów ludzkich lub
usterek technicznych) w naszych potwierdzeniach, wyciągach z rachunku, raportach
lub certyfikatach mogą występować rozbieżności. Jeżeli w najszybszym możliwym
terminie zwrócimy Państwa uwagę na takie błędy, usterki i/lub rozbieżności,
odpowiednie potwierdzenie, wyciąg z rachunku, raport lub certyfikat (sprostowany)
będzie dla Państwa wiążący, niezależnie od tego, kiedy odkryliśmy dany błąd, usterkę
lub rozbieżność.

9. DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY
9.1

Na żądanie przekażą nam Państwo takie kwoty z tytułu depozytu zabezpieczającego,
jakich możemy według własnego uznania wymagać dla ochrony przed utratą lub
ryzykiem utraty obecnych, przyszłych lub rozważanych transakcji na mocy niniejszej
Umowy. Różne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą dotyczyć
różnych rachunków i/lub inwestycji będących przedmiotem obrotu. Możemy
wymagać od Państwa uzupełnienia depozytu w dowolnym czasie, kiedy Państwa
Rachunek wykazuje saldo ujemne, lub zwiększenia Państwa marginesu wypłacalności.
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Dokonają Państwo płatności lub przekazu depozytu zabezpieczającego w minimalnym
wyznaczonym przez nas okresie (który może przypadać w tym samym Dniu
Roboczym).
9.2

Depozyt zabezpieczający w odniesieniu do konkretnego rodzaju transakcji będzie
składany w gotówce lub w postaci takich inwestycji bądź innych aktywów (jeżeli
istnieją), na jakie możemy się zgodzić według naszego wyłącznego uznania. W
przypadkach, kiedy zgadzamy się przyjąć depozyt w postaci papierów wartościowych,
podlega to ustaleniom dotyczącym Zabezpieczenia i przechowywania, opisanym w
ust. 13 i 14.

9.3

O ile warunki dotyczące konkretnego typu transakcji nie stanowią inaczej, depozyt
zabezpieczający będzie wyceniany przez nas na podstawie, którą ustalimy według
własnego wyłącznego uznania i która może odzwierciedlać, bez ograniczeń, nasz
pogląd dotyczący stopnia, w którym dane aktywa są dla nas w pełni dostępne, lub
takiej obniżki do bieżącej wartości rynkowej każdego depozytu zabezpieczającego,
jaka odzwierciedla nasze postrzeganie ryzyka rynkowego tegoż depozytu.

9.4

O ile niewpłacenie depozytu w wymaganym terminie uprawnia nas do zamknięcia
niektórych lub wszystkich Państwa pozycji i/lub ogłoszenia Niewykonania
Zobowiązania, nie mamy obowiązku zamykać transakcji ani podejmować innego
rodzaju działań wobec pozycji otwartych lub nabytych na Państwa polecenie, a w
szczególności niewpłacenie przez Państwa depozytu w żądanym terminie nie wymaga
od nas zamknięcia takiej transakcji.

9.5

Wszelkie marże gotówkowe i inne płatności należne nam od Państwa na mocy
niniejszej Umowy winny być wykonywane w środkach pieniężnych zbywalnych bez
ograniczeń, w walucie i na rachunek bankowy (rachunki bankowe), które określimy.
Jeżeli są Państwo zobowiązani prawem do dokonania jakichkolwiek odliczeń lub
potrąceń z tytułu podatków lub innego, są Państwo zobowiązani uiścić na naszą rzecz
kwotę skutkującą otrzymaniem przez nas kwoty netto równej pełnej kwocie, jaką
otrzymalibyśmy, gdyby żadne odliczenie lub potrącenie nie było wymagane.

9.6

Wszelkie kwoty należne nam od Państwa na mocy niniejszej Umowy (plus
obowiązujący VAT) można potrącać z dowolnych Aktywów bez wcześniejszego
powiadomienia, a ponadto możemy zastosować prawo regresu wobec Aktywów i
sprzedawać, realizować lub zbywać je (w tym wszelkie zabezpieczenia marży i
aktywów powierzonych) w celu realizacji wpływów, które mogą być użyte do wypłaty
takich kwot.

10. ROZLICZENIE
10.1

Wobec własnych pozycji otwartych podejmą Państwo niezwłocznie, w terminie
zapadalności lub z wyprzedzeniem, wszelkie niezbędne działania, odpowiednio:
10.1.1 Zamknięcie lub likwidacja w inny sposób takich kontraktów przez wydanie w
odpowiednim czasie właściwych instrukcji, aby umożliwić nam realizację tych
instrukcji zgodnie z ich warunkami oraz wymaganiami odpowiedniej umowy i
odpowiedniego rynku, giełdy, izby rozrachunkowej lub brokera pośredniczącego; lub
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10.1.2 Umożliwienie nam realizacji należytego wykonania, rozliczenia i/lub
dostarczenia takich kontraktów w terminie ich wymagalności zgodnie z wymaganiami
umowy i odpowiedniego rynku, giełdy, izby rozrachunkowej lub brokera
pośredniczącego, w tym, między innymi, dokonanie wszelkich właściwych płatności
lub dostarczenie wszelkich aktywów bazowych na rzecz nas w terminie odpowiednim
dla ukończenia przez nas należnego rozliczenia i dostarczenia.
10.2

Podejmą Państwo wszelkie niezbędne działania, aby umożliwić nam realizację
transakcji w terminie wymagalności, zgodnie z wymaganiami odpowiedniego rynku,
giełdy, izby rozrachunkowej lub brokera pośredniczącego.

10.3

Jeżeli nie powiadomią nas Państwo o swoim zamiarze wykorzystania opcji wraz z
wszelkimi kwotami, majątkiem lub dokumentami wymaganymi wraz z nimi w
określonym przez nas terminie, możemy potraktować opcję jako porzuconą i
powiadomić Państwa o tym. Dołożymy wszelkich starań, aby przekazać Państwu
uzasadnione uprzednie powiadomienie o terminie wykorzystania takiej opcji i/lub o
wszelkich uzgodnieniach dotyczących automatycznego wykorzystania.

10.4

Jeżeli dowolna płatność, instrukcja, dokument lub dostawa nie zostaną otrzymane
bądź w momencie otrzymania są niekompletne lub nieprawidłowe, możemy bez
zapowiedzi zamknąć lub zlikwidować transakcję bądź dokonać zakupu na rynku, lub
też zrealizować bądź przyjąć płatność lub dostawę w celu spełnienia naszych lub
Państwa zobowiązań do wykonania, bądź podjąć działanie innego rodzaju, jakie
według własnego wyłącznego uznania uznamy za odpowiednie.

10.5

Zyski z tytułu zawierania, zamykania, likwidacji, rozliczenia lub realizacji kontraktów
lub z tytułu podobnych transakcji będą zapisywane na Państwa Rachunek. Stratami z
tytułu zawierania, zamykania, likwidacji, rozliczenia lub realizacji kontraktów lub z
tytułu podobnych transakcji Państwa Rachunek będzie obciążany. Każde saldo ujemne
na Państwa Rachunku lub wynikajace z likwidacji Państwa Rachunku będzie płatne
przez Państwa niezwłocznie, niezależnie od naszego żądania. Jeżeli rachunki w
ramach Państwa Rachunku wyrażone są w różnych walutach, należy przeliczyć je na
funty szterlingi według dominującego kursu wymiany.

10.6

Każde uznanie Państwa Rachunku inwestycjami pieniężnymi lub innymi Aktywami
ulega odwróceniu, jeżeli, zgodnie z miejscowymi prawami i praktyką, dostarczenie
inwestycji lub gotówki powodujące uznanie zostanie odwrócone.

11. NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW I UPŁYNNIANIE AKTYWÓW
KLIENTA
11.1

Wystąpienie dowolnego z poniższych zdarzeń będzie stanowić przypadek
niewykonania zobowiązania Umowy („Niewykonanie Zobowiązania”):
11.1.1 Nie zastosują się Państwo w pełni i natychmiast do dowolnego Zobowiązania
do wykonania płatności, kiedy jest ona należna lub wymagana przez nas (w tym
Zobowiązania do wpłaty depozytu zabezpieczającego), lub
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11.1.2 Nie dotrzymają Państwo innego rodzaju Zobowiązania wobec nas (w tym
transakcji objętej niniejszą Umową); lub
11.1.3 Wszelkie złożone przez państwa deklaracje, oświadczenia lub zapewnienia
były, stały się bądź byłyby w przyszłości, w razie powtórzenia w dowolnym czasie,
nieprawidłowe; lub
11.1.4 Działając według własnego wyłącznego uznania, ustalimy, że istnieje lub
wystąpiła negatywna zmiana zdolności kredytowej Państwa lub innej strony
udzielającej gwarancji i/lub zobowiązania odszkodowawczego wobec dowolnego
Zobowiązania; lub
11.1.5 Rozpoczną Państwo dobrowolnie sprawę lub inną procedurę usiłowania lub
propozycji likwidacji, reorganizacji, porozumienia lub ugody, zamrożenia lub
zawieszenia bądź innych podobnych ulg w stosunku do Państwa lub Państwa długów
na podstawie upadłości, niewypłacalności, prawa regulacyjnego, nadzorczego lub
innego podobnego, lub starając się o ustanowienie kuratora, syndyka, likwidatora,
zarządcy lub innego podobnego urzędnika (każdorazowo zwanego „Urzędnikiem ds.
Upadłości”) na rzecz Państwa lub dowolnej części Państwa przedsięwzięcia lub
aktywów, bądź podejmą dowolne działania o charakterze korporacyjnym w celu
zatwierdzenia dowolnego z powyższych, a także, jeżeli w przypadku ugody lub
porozumienia reorganizacyjnego nie wyrazimy zgody na propozycje; lub
11.1.6 Wszczęta przeciw Państwu zostanie niedobrowolnie sprawa lub inna procedura
usiłowania lub propozycji reorganizacji lub nakazu administracyjnego, likwidacji,
porozumienia bądź ugody, zamrożenia lub moratorium bądź podobnej ulgi w
odniesieniu do Państwa lub Państwa długów na podstawie upadłości,
niewypłacalności, prawa regulacyjnego, nadzorczego lub podobnego (w tym
dowolnego prawa korporacyjnego bądź innego, potencjalnie dotyczącego Państwa w
przypadku niewypłacalności) lub ze staraniem o mianowanie urzędnika ds. upadłości
dla Państwa lub dowolnej części Państwa przedsięwzięcia lub aktywów; lub
11.1.7 W przypadku Państwa śmierci, niezdolności do pracy lub ograniczenia
poczytalności, niezdolności do spłaty długów w terminie wymagalności (lub, jeżeli są
Państwo zarządcą powierniczym funduszu, niezdolności do spłaty długów
poniesionych w tym charakterze z aktywów funduszu), bądź bankructwa lub
niewypłacalności według definicji na podstawie dowolnego dotyczącego Państwa
prawa o bankructwie lub niewypłacalności; bądź w przypadku, gdy dowolna z
Państwa wierzytelności nie zostanie spłacona w dniu wymagalności lub w dowolnym
czasie stanie się zdatna do uznania za należną i płatną na podstawie umów lub
instrumentów będących dowodem takiej wierzytelności, zanim stałaby się ona należna
i płatna w inny sposób, bądź wszczęcia postępowania w sprawie egzekucji, zajęcia,
sekwestru lub konfiskaty, lub objęcia przez wierzyciela hipotecznego w posiadanie
całości bądź dowolnej części Państwa majątku, przedsiębiorstwa bądź aktywów; lub
11.1.8 W dowolnym czasie, z uwagi na wahania rynku lub z dowolnej innej
przyczyny, w dobrej wierze, ale poza tym według własnego racjonalnego uznania,
uznamy to za niezbędne dla naszej lub Państwa ochrony.
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11.2

Z chwilą lub w dowolnym czasie po Niedotrzymaniu Warunków możemy, za
powiadomieniem Państwa i bez uszczerbku dla innych praw wynikających z niniejszej
Umowy lub z dowolnej transakcji, umowy lub prawa, podejmować wszelkie działania,
które uznamy za niezbędne lub pożądane w danych okolicznościach, w tym, między
innymi:
11.2.1 Traktować wszelkie transakcje wymagalne w danym momencie na podstawie
niniejszej Umowy lub dowolnego innego porozumienia między nami jako odrzucone
przez Państwa, a takie odrzucenie jako przyjęte przez nas, po czym nasze
zobowiązania na mocy takich transakcji będą następnie anulowane i zakończone;
11.2.2 Likwidować, sprzedawać, zamykać, zastępować, odwracać, zabezpieczać lub
kompensować wszelkie transakcje, kupować, zaciągać i udzielać lub przystępować do
innych transakcji, bądź podejmować lub powstrzymywać się od podejmowania takich
innych działań w takim czasie i w taki sposób, jaki według własnego wyłącznego
uznania uważamy za niezbędny lub właściwy w celu pokrycia, zmniejszenia lub
wyeliminowania naszej straty na mocy lub w odniesieniu do jakiekolwiek Państwa
transakcji, innych obowiązków lub Zobowiązań. Likwidując dowolne pozycje długie
lub krótkie, możemy, według własnego wyłącznego uznania i bez ograniczeń,
sprzedawać lub kupować za ten sam miesiąc umowy, bezzwłoczny termin lub inny
właściwy umowny termin wymagalności bądź wprowadzać nowe pozycje długie lub
krótkie dla ustanowienia pozycji „spread” lub „straddle” w celu ochrony pozycji
istniejących; i/lub
11.2.3 Sprzedawać, obciążać, deponować, obracać lub w inny sposób zbywać dowolną
gotówkę, papiery wartościowe, marże, Aktywa Obciążone lub Aktywa na warunkach,
które według własnego wyłącznego uznania uznamy za odpowiednie, nie ponosząc
odpowiedzialności za żadną stratę ani zmniejszenie ceny w celu upłynnienia środków
pieniężnych wystarczających dla pokrycia Państwa Zobwiązań i zastosowania takich
wpływów dla zaspokojenia Państwa Zobwiązań w porządku i ogólnie w sposób
określony przez nas według własnego wyłącznego uznania.

11.3

Przez cały czas pozostaną Państwo odpowiedzialni za płatność wszelkich zaległych
Zobowiązań i jeżeli wpływy zrealizowane według ust. 11.2 okażą się niewystarczające
dla zwolnienia z wszystkich takich Zobowiązań, na żądanie pokryją Państwo
niezwłocznie deficyt i wszelkie niezapłacone zobowiązania wraz z odsetkami w
wysokości 3% rocznie powyżej każdorazowej stopy bazowej Barclays Bank Plc, przed
lub po wyroku, kapitalizowanych codziennie.

12. PIENIĄDZE I AKTYWA KLIENTA
12.1

Tylko dla Klientów Detalicznych
12.1.1 Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie Klientów Detalicznych.
12.1.2 Wszelkie środki pieniężne otrzymane przez nas w związku z Państwa
Rachunkiem będą traktowane jako Pieniądze Klienta zgodnie z Zasadami FCA dot.
Pieniędzy Klienta.
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12.1.3 Wszelkie środki pieniężne przekazane nam przez Państwa lub przekazywane
nam w Państwa imieniu, będące Pieniędzmi Klienta, będą przechowywane przez bank
lub osobę trzecią mianowaną przez nas według naszego wyłącznego uznania,
działającą rozsądnie i z uwzględnieniem odpowiednich postanowień Przepisów 7.4.7 i
7.4.8 Zasad dot. Pieniędzy Klienta, którym każdorazowo może być upoważniony bank
zarejestrowany poza Wielką Brytanią lub EOG. Państwa pieniędze będą oddzielone od
naszych środków pieniężnych, zgodnie z wymaganiami Zasad dot. Pieniędzy Klienta,
i w przypadku naszej niewypłacalności zostaną wyłączone z naszych aktywów, z
zastrzeżeniem, w każdym przypadku, odpowiedniego ustawodawstwa i przepisów
wykonawczych.
12.1.4 W przypadku, gdy środki pieniężne przechowywane są poza Wielką Brytanią,
system prawny i regulacyjny obowiązujący taki bank lub osobę trzecią może różnić się
od brytyjskiego i w przypadku niewypłacalności lub innej równoważnej upadłości
tegoż banku lub osoby trzeciej Państwa środki pieniężne mogą nie być chronione
równie skutecznie jak w przypadku, gdyby były one przechowywane przez
równoważny bank lub osobę trzecią w Wielkiej Brytanii.
12.1.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za upadłość lub niewypłacalność żadnego
banku ani osoby trzeciej przechowującej Pieniądze Klienta, jednakże, jeżeli Państwa
pieniądze przechowywane są w kraju członkowskim EOG, pewna część Państwa salda
gotówkowego może kwalifikować się do rozwiązań odszkodowawczych w tej
jurysdykcji, z zastrzeżeniem obowiązujących w niej przepisów.
12.1.6 Państwa środki pieniężne mogą być przechowywane w innej walucie niż ta, w
której zostały przyjęte, i będą codziennie korygowane do kwoty co najmniej równej
kwocie w początkowej walucie, przeliczanej według kursu zamknięcia z poprzedniego
dnia.
12.1.7 Nie są Państwo uprawnieni do odsetek z tytułu żadnych przechowywanych u
nas Pieniędzy Klienta, o ile wyraźnie nie stwierdzimy inaczej na piśmie.
12.1.8 O ile nie powiadomią nas Państwo na piśmie lub w inny sposób, możemy
przekazywać Pieniądze Klienta lub zezwolić innej osobie, takiej jak giełda, izba
rozrachunkowa lub broker pośredniczący, na przechowywanie lub kontrolę Pieniędzy
Klienta w sytuacji, gdy przekazujemy Pieniądze Klienta:
(a) Dla potrzeb transakcji na rzecz Państwa poprzez tę osobę lub z nią; bądź
(b) W celu wypełnienia Państwa zobowiązania do pokrycia Depozytu
Zabezpieczającego transakcji.
12.1.9 Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na uwalnianie przez nas dowolnych sald
Pieniędzy Klienta, na Państwa rzecz i w Państwa imieniu, z rachunków bankowych
klienta oraz na zaprzestanie traktowania przez nas nieodebranych Pieniędzy Klienta na
Państwa Rachunku jako Pieniędzy Klienta w sytuacji, gdy:
(a) Ustaliliśmy, działając według naszego uzasadnionego wyłącznego uznania, że
przez okres sześciu lat na Państwa koncie nie nastąpił żaden ruch (niezależnie od
wszelkich płatności lub wpływów opłat, odsetek lub podobnych pozycji); oraz
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(b) Pisaliśmy na ostatni znany Państwa adres, powiadamiając o naszym zamiarze
zaprzestania traktowania tego salda jako Pieniędzy Klienta, dając Państwu 28 dni na
złożenie reklamacji, pod warunkiem, że:
(i) sporządzimy i zachowamy zapisy z wszystkich sald uwolnionych z Państwa
klienckiego rachunku bankowego; oraz
(ii) zobowiążemy się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń wobec
wszelkich uwolnionych sald.
12.1.10 Państwa środki pieniężne przestaną być Pieniędzmi Klienta, kiedy zostaną
wypłacone:
(a) Państwu lub jednemu z Państwa należycie upoważnionych przedstawicieli;
(b) Osobie trzeciej według Państwa instrukcji; oraz
(c) Nam, kiedy środki pieniężne są należne i płatne na naszą rzecz.
12.2

Opcjonalni Klienci Branżowi, Klienci Branżowi Per Se i Uprawnieni Kontrahenci
12.2.1 Niniejszy ustęp ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy zostali Państwo
sklasyfikowani przez nas jako Klient Branżowy Per Se lub Uprawniony Kontrahent po
wypełnieniu przez Państwa Formularza Zgłoszeniowego Osobistego Rachunku
Obrotowego. Proszę zwrócić uwagę, że Opcjonalni Klienci Branżowi są objęci
Zasadami dot. Pieniędzy Klienta w taki sam sposób jak Klienci Detaliczni, z
zastrzeżeniem statusu i wymagań „opting up”.
12.2.2 Jako Klient Branżowy Per Se lub Uprawniony Kontrahent otrzymują Państwo
nasze usługi na mocy niniejszej Umowy, przy założeniu, że nie wymagają Państwo,
aby przekazywane nam przez Państwa środki pieniężne były przechowywane zgodnie
z Zasadami dot. Pieniędzy Klienta. W związku z powyższym, zabezpieczenia nadane
przez Zasady dot. Pieniędzy Klienta nie mają do Państwa zastosowania. W sytuacji,
gdy przekazują nam Państwo pieniądze, będziemy to traktować jako przeniesienie
pełnej własności środków pieniężnych na nas w celu zabezpieczenia lub pokrycia
Państwa obecnych, przyszłych, rzeczywistych, warunkowych lub potencjalnych
zobowiązań, i nie będziemy przechowywać tych środków zgodnie z Zasadami dot.
Pieniędzy Klienta. Wszelkie środki pieniężne otrzymane przez nas od Państwa lub od
osoby trzeciej na Państwa Rachunek będą należne Państwu przez nas i będą Państwo
mieć wyłącznie rangę wierzyciela nieuprzywilejowanego spółki VIBHS Financial
Limited.
12.2.3 Jako Klient Branżowy Per Se lub Uprawniony Kontrahent, nie będą zatem mieć
Państwo roszczenia wobec prawa własności do przekazanych nam środków
pieniężnych i możemy obracać nimi samodzielnie. Państwa środki nie będą oddzielone
od naszych i możemy je wykorzystywać w trakcie swojej działalności. Zwrócimy
Państwu równowartość tej kwoty środków pieniężnych w sytuacji, kiedy według
własnego uznania stwierdzimy, że przekazana przez Państwa kwota wynosi więcej,
niż to niezbędne dla pokrycia Państwa obecnych i przyszłych zobowiązań wobec nas.
Określając kwotę Zabezpieczenia Dodatkowego oraz kwotę naszych zobowiązań
wobec Państwa, możemy zastosować taką metodologię (w tym osąd co do przyszłych
zmian sytuacji na rynkach oraz zmian wycen), jaką uznamy za odpowiednią, zgodnie z
Przepisami FCA oraz Zasadami dot. Pieniędzy Klienta.
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12.2.4 Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Osobistego Rachunku Obrotowego,
przekazują nam Państwo pisemne potwierdzenie, że zrozumieli Państwo informacje
podane powyżej i wyrażają zgodę na nieprzenoszenie Państwa środków pieniężnych
na zabezpieczenie Zasad dot. Pieniędzy Klienta.

13.

AKTYWA OBCIĄŻONE

13.1

Państwa papiery wartościowe i wszelkie inne Aktywa będą przez cały czas
przechowywane przez nas na podstawie ogólnego zastawu i prawa kompensaty z
Państwa Zobowiązaniami, niezależnie od tego, czy udzieliliśmy Państwu kredytu,
pożyczek lub innych instrumentów finansowych w związku z tymi aktywami i bez
względu na liczbę Państwa rachunków u nas.

13.2

Jako zabezpieczenie wykonania wszystkich Państwa Zobowiązań, niniejszym
przenoszą Państwo na naszą rzecz, tytułem preferencyjnego stałego zabezpieczenia
kredytowego z pełną gwarancją tytułu i jako nieprzerwane zabezpieczenie:
13.2.1 Wszelkie Państwa prawa, tytuły i udziały wobec papierów wartościowych,
inwestycji, gotówki i wszelkich innych Aktywów, którymi każdorazowo uznawany
jest Państwa Rachunek;
13.2.2 Wszelkie papiery wartościowe lub inne inwestycje, bądź certyfikaty lub
dokumenty potwierdzajace ich tytuł własności, zdeponowane lub przechowywane
tymczasowo u nas bądź u naszej Jednostki Stowarzyszonej;
13.2.3 Wszelkie Państwa prawa wynikające z niniejszej Umowy, w tym, bez
ograniczenia, wszelkie Państwa prawa do dostaw gotówki, papierów wartościowych
lub innych inwestycji;
13.2.4 Wszelkie kwoty pieniędzy przechowywane na Państwa rzecz przez nas lub
dowolną Jednostkę Stowarzyszoną, korzyści z wszelkich rachunków, na których tego
rodzaju środki pieniężne mogą być każdorazowo przechowywane, oraz wszelkie
Państwa prawa, tytuły i udziały na mocy dowolnego powiernictwa dotyczącego wyżej
wymienionych środków pieniężnych lub rachunków;
13.2.5 Wszelki majątek i inne prawa dotyczące lub wynikające z aktywów, o których
mowa w pkt. 13.2.1-13.2.4 powyżej, w tym, bez ograniczenia, wszelkie prawa wobec
dowolnego powiernika, bankiera lub innej osoby; (aktywa, o których mowa w pkt.
13.2.1-13.2.5 łącznie zwane „Aktywami Obciążonymi”).

13.3

Będziemy przechowywać wszystkie Aktywa Obciążone dla celów zaspokojenia
wszelkich Państwa Zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i możemy, bez
uprzedniego powiadamiania Państwa i bez Państwa zainteresowania:
13.3.1 Deponować, obciążać lub zastawiać Aktywa Obciążone na dowolnej giełdzie,
u operatora rynku, w izbie rozrachunkowej, u brokera pośredniczącego lub innej osoby
trzeciej bądź na ich polecenie i pod warunkiem, że dana osoba trzecia może
zrealizować taki depozyt, obciążenie lub zastaw na poczet wszelkich Zobowiązań,
oraz wszelkich zobowiązań naszych lub innego z naszych Klientów wobec tejże osoby

VIBHS Financial Limited
68 Lombard Street, London, EC3V 9LJ
Upoważniona i regulowana w Wielkiej Brytanii przez FSA pod numerem referencyjnym firmy: 613381
Zarejestrowana jako spółka kapitałowa w Anglii i Wali pod numerem rejestru „Companies House” 08279988
Strona 15 z 30

UMOWA Z KLIENTEM / WARUNKI
trzeciej, mogących obejmować utworzenie zabezpieczenia na Aktywach Obciążonych
o priorytecie wyższym niż dowolne zabezpieczenie kredytowe na Aktywach
Obciążonych, każdorazowo przyznawanych nam przez Państwa; oraz
13.3.2 Rejestrować, sprzedawać, realizować, obciążać lub pożyczać w zamian za
powyższe na warunkach (w tym dotyczących otrzymanego za nie wynagrodzenia),
które możemy według własnego wyłącznego uznania uznać za odpowiednie (bez
ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie straty lub zmniejszenie cen) i
wykorzystywać wpływy na rzecz zaspokojenia wszelkich tego rodzaju Zobowiązań.
13.4

Dopóki nie pokryją lub nie wypłacą Państwo w pełni wszystkich swoich Zobowiązań,
będziemy uprawnieni do zachowania wszystkich Państwa Aktywów Obciążonych, a
Państwo nie mogą (bez naszej uprzedniej zgody) wycofywać ani zastępować żadnych
Aktywów Obciążonych. Według własnego wyłącznego uznania możemy dokonywać
płatności lub dostaw na Państwa rzecz z tytułu Aktywów Obciążonych bądź w inny
sposób wykonywać nasze prawa do kompensaty, połączenia i/lub konsolidacji.

13.5

Żaden nabywca ani inna osoba prowadząca z nami transakcje nie będzie
zainteresowana dociekaniem, czy dowolne z uprawnień wykonywanych lub
domniemanych jako wykonywane powstało lub stało się wykonalne, czy
Zobowiązania pozostają zaległe, bądź co do poprawności lub ważności wykonania lub
domniemanego wykonania dowolnego uprawnienia; tytuł takiego nabywcy oraz
stanowisko takiej osoby nie będzie podlegać usunięciu przez odniesienie do dowolnej
z tych spraw, a zabezpieczenia, o których mowa w ust. 104-107 Ustawy o Prawie
Własności z 1925 r., mają zastosowanie do każdej osoby dokonującej od nas zakupu
lub prowadzącej z nami transakcje.

13.6

Pisemne zaświadczenie naszego urzędnika lub przedstawiciela, że dowolne
uprawnienie do sprzedaży lub innego zbycia powstało i jest wykonalne, stanowić
będzie rozstrzygający dowód tego faktu na korzyść nabywcy całości lub dowolnej
części Aktywów Obciążonych.

13.7

Wyrażają Państwo zgodę, aby każdorazowo (na Państwa koszt) na żądanie sporządzać
dokumenty i podejmować takie innego rodzaju kroki i działania, jakich możemy
wymagać dla udoskonalenia lub zachowania Zabezpieczenia oraz stworzenia nowych
lub kolejnych zabezpieczeń kredytowych z jego tytułu, dla ułatwienia egzekwowania
dowolnego zabezpieczenia takiego rodzaju.

13.8

Niniejszym mianują Państwo nieodwołalnie, z tytułu zabezpieczenia, nas i dowolną
osobę każdorazowo przez nas mianowaną, jako swojego pełnomocnika z pełnym
pełnomocnictwem za Państwa, w Państwa imieniu i na Państwa rzecz oraz z własnej i
nieprzymuszonej woli, do sporządzania dokumentów oraz podejmowania innych
działań i kroków wymaganych dla ułatwienia egzekwowania Zabezpieczenia.

13.9

Zabezpieczenie jest nieprzerwane i ulegnie rozciągnięciu na ostateczne saldo
wszystkich Zobowiązań, niezależnie od wszelkich płatności pośrednich lub
zwolnienia, w całości lub w częsci. Zabezpieczenie funkcjonuje obok wszelkich
innych zabezpieczeń, gwarancji lub odszkodowań posiadanych przez nas obecnie lub
w późniejszym okresie w stosunku do Zobowiązań, a ponadto w żaden sposób nie
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narusza go żadne inne zabezpieczenie, gwarancja lub odszkodowanie i pozostanie ono
w pełnej mocy do momentu wykonania przez nas.
13.10 Ust. 93 (ograniczenie prawa konsolidacji) i 103 (ograniczenie prawa sprzedaży)
Ustawy o Prawie Własności z 1925 r. nie mają zastosowania do niniejszej Umowy.
Zobowiązania staną się wymagalne w rozumieniu ust. 101 Ustawy o Prawie
Własności z 1925 r., a ustawowe uprawnienie do sprzedaży i wyznaczenia syndyka,
przyznane nam na mocy tejże Ustawy (zmienione lub rozszerzone niniejszą Umową)
oraz wszystkie inne uprawnienia uznaje się za powstałe niezwłocznie po sporządzeniu
niniejszej Umowy.
13.11 Jeżeli w sposób racjonalny ustalimy, że dowolna płatność otrzymana lub odzyskana
przez nas może być unikniona lub unieważniona po całkowitym wykonaniu
Zobowiązań, niniejsza Umowa (oraz Zabezpieczenie) pozostanie w pełnej mocy i nie
będziemy zobowiązani do uwolnienia Aktywów Obciążonych do momentu upłynięcia
okresu racjonalnie przez nas wyznaczonego.
13.12 Żadna płatność, której można uniknąć lub skorygować na podstawie dowolnego
prawa, w tym zarządzenia dotyczącego bankructwa lub niewypłacalności, i żadne
uwolnienie, rozliczenie czy wykonanie przez nas na podstawie takiej gwarancji,
zabezpieczenia lub płatności, nie będzie naruszać ani wpływać na nasze prawo do
odzyskania od Państwa Zobowiązań lub do wyegzekwowania Zabezpieczenia do
pełnego zakresu Zobowiązań.
13.13 Nie będą Państwo tworzyć ani mieć zaległej hipoteki, zastawu, zabezpieczenia
kredytowego, innego obciążenia ani innego porozumienia lub uzgodnienia o takim
samym skutku ekonomicznym, wobec lub na obecnych bądź przyszłych Aktywach
Obciążonych innych niż Zabezpieczenie lub inne zabezpieczenia, o których mowa w
niniejszym ust. 13.

14. USŁUGI PRZECHOWYWANIA
14.1

Będziemy świadczyć Państwu usługi bezpiecznego przechowywania wszelkich
papierów wartościowych zgodnie z Przepisami FCA (które to papiery wartościowe,
dla uniknięcia wątpliwości, również podlegają Zabezpieczeniu). Tego rodzaju usługi
bezpiecznego przechowywania nie mają zastosowania do papierów wartościowych
zapisanych na Państwa Rachunek w sytuacji, gdy pełne prawne i faktyczne prawo
własności przeszło na nas i jesteśmy Państwu winni jedynie umowne prawo do zwrotu
równoważnych papierów wartościowych zgodnie z ust. 14.14, w tym, między innymi,
wszelkich aktywów zbytych przez nas w całości lub w części na podstawie ust. 13.3.

14.2

Następujące postanowienia niniejszego ust. 14 mają zastosowanie do bezpiecznie
przez nas przechowywanych papierów wartościowych.

14.3

Wszelkie papiery wartościowe kupowane za naszym pośrednictwem będą
rejestrowane (z wyjątkiem akcji na okaziciela) na imię nominowanego reprezentanta
lub innego mianowanego przez nas powiernika, o ile nie wymagają Państwo inaczej i
nie zaznaczą tego w Formularzu Zgłoszeniowym Klienta. Rozliczymy się wobec
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Państwa z wszystkich dywidend, płatności odsetek i innych przypadających Państwu
praw. Papiery wartościowe na okaziciela lub inne nieimienne nie zawsze mogą być
przechowywane bezpośrednio przez nas, ale może je przechowywać jedna lub więcej
osób trzecich (w tym systemy rozrachunkowe, powiernicy i przedstawiciele
zagranicznych) bezpośrednio lub pośrednio, oraz na rachunek tych osób.
14.4

Proszę zwrócić uwagę, że nominowani posiadacze rachunków nie mogą otrzymywać
niektórych uprawnień, np. sprawozdania rocznego i rocznych sprawozdań
finansowych, ani prawa uczestnictwa w rocznych (lub innych) spotkaniach i prawa
głosu w czasie tych spotkań.

14.5

Zagraniczne papiery wartościowe mogą być rejestrowane lub zapisywane na imię
powiernika lub nasze (za Państwa uprzednią pisemną zgodą) w jednej lub więcej
jurysdykcji poza Wielką Brytanią, o ile stwierdzimy, że, z powodu wymagań
prawnych lub charakteru praktyk rynkowych w jurysdykcjach, o których mowa, jest to
w najlepszym Państwa interesie lub inne postępowanie jest niewykonalne. W
rezultacie Państwa papiery wartościowe moga nie być oddzielone od papierów
wartościowych należących do nas, a w związku z tym Państwa zabezpieczenie może
być na niższym poziomie w przypadku niewykonania zobowiązań ze strony osoby, na
której imię inwestycje są zarejestrowane lub zapisane. Papiery wartościowe należące
do Państwa, przechowywane za granicą, mogą podlegać wymaganiom
rozrachunkowym, prawnym i regulacyjnym odmiennym od obowiązujących w
Wielkiej Brytanii.

14.6

Ponosimy odpowiedzialność za działania naszego reprezentanta w takim samym
stopniu, jak za własne. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za niedotrzymanie
umowy przez wszelkich innych reprezentantów, powierników lub osoby trzecie.

14.7

Papiery wartościowe zakupione za naszym pośrednictwem mogą być zarejestrowane
na imię innej osoby, określonej przez Państwa, wyłącznie za naszą uprzednią pisemną
zgodą. W sytuacji, gdy wyrażamy zgodę na takie rozwiązanie, ryzyko związane z
konsekwencjami takiej rejestracji, przeprowadzonej zgodnie z Państwa instrukcjami,
ponoszą wyłącznie Państwo.

14.8

Papiery wartościowe zarejestrowane lub zapisane na imię nominowanego
reprezentanta można łączyć z papierami wartościowymi co najmniej jednego z innych
naszych Klientów. W związku z tym poszczególne Państwa uprawnienia mogą nie być
identyfikowalne według odrębnych certyfikatów, dokumentów fizycznych lub wpisów
w rejestrze bądź równoważnych zapisów elektronicznych. Jeżeli wskutek
jakiegokolwiek niewykonania zobowiązania lub uchybienia ze strony powiernika
odpowiedzialnego za łączone inwestycje występuje nienaprawialny niedobór, mogą
Państwo nie otrzymać w pełni swojego uprawnienia i wziąć udział w tym niedoborze
proporcjonalnie do Państwa początkowego udziału w aktywach tworzących pulę.
Jeżeli zdarzenia korporacyjne (np. częściowe wykupy) będą wpływać na niektóre, lecz
nie wszystkie papiery wartościowe przechowywane na rachunku łączonym,
rozdzielimy będące pod ich wpływem papiery wartościowe pomiędzy poszczególnych
Klientów w taki sprawiedliwy i równy sposób, jaki uznamy za właściwy (co może, bez
ograniczenia, obejmować podział pro rata lub bezstronną loterię).
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14.9

Będziemy przekazywać Państwu informacje dotyczące Państwa papierów
wartościowych przechowywanych przez nas, przesyłając okresowe sprawozdania nie
rzadziej niż co 6 miesięcy. Aktywa będą wyceniane zgodnie z ogólną praktyką
rynkową lub, za naszą wcześniejszą zgodą, według Państwa instrukcji.

14.10 Będziemy pobierać wszelkie dywidendy, odsetki, płatności lub inne uprawnienia, do
których mogą Państwo mieć prawo z tytułu usług przechowywania i o których
będziemy powiadomieni, oraz przesyłać Państwu takie dywidendy lub odsetki jak
najszybciej po potrąceniu wszelkich należnych podatków i ceł lub zapisywać je na
Państwa rachunek.
14.11 O ile będzie to praktyczne i korzystne, będziemy starać się otrzymać Państwa
instrukcje w sprawie realizacji lub traktowania dowolnej z poniższych spraw wobec
Państwa papierów wartościowych, o których otrzymamy powiadomienie:
14.11.1 Prawa wymiany lub subskrypcji;
14.11.2 Przejęcia lub inne oferty bądź reorganizacja kapitału; oraz
14.11.3 Prawa głosu.
14.12 Za konsekwencje nieprzekazania przez Państwa instrukcji w dowolnym wymaganym
terminie po przesłaniu Państwu powiadomienia o zdarzeniu, o którym mowa w ust.
14.11, wyłączną odpowiedzialność ponoszą Państwo. Jeżeli nie będziemy w stanie
otrzymać Państwa instrukcji, nie będziemy zobowiązani do podjęcia żadnych działań,
ale możemy, w dobrej wierze, według własnego uznania i nie ponosząc
odpowiedzialności, posłużyć się własnym osądem i działać w sposób uznany przez nas
za właściwy w odniesieniu do wszelkich praw i/lub przywilejów związanych z
wszelkimi inwestycjami przechowywanymi w Państwa imieniu.
14.13 Jeżeli mianujemy powiernika do przechowywania Państwa inwestycji, może nim być
Jednostka Stowarzyszona.
14.14 W sytuacji, gdy mają Państwo prawo do zwrotu wszelkich papierów wartościowych
lub innych aktywów zapisanych na Państwa Rachunek (niezależnie od tego, czy
podlegają one bezpiecznemu przechowywaniu na podstawie innych postanowień
niniejszego ust. 14), nie będziemy zobowiązani do zwrotu oryginalnych papierów
wartościowych lub innych przekazanych nam aktywów, a jedynie do zwrotu papierów
wartościowych lub innych aktywów tego samego typu i o tej samej wartości
nominalnej, a w przypadku papierów wartościowych – tego samego emitenta.

15.

RYZYKO ZWIĄZANE Z USŁUGAMI

15.1

Wszystkie inwestycje podlegają ryzyku, a jego stopień jest kwestią oceny i nie można
go precyzyjnie określić z wyprzedzeniem.

15.2

Obrót instrumentami pochodnymi ogólnie uważa się za związany z wysokim stopniem
ryzyka w porównaniu z innymi powszechnymi formami inwestycji, takimi jak uznane
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programy inwestowania zbiorowego oraz dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych.

15.3

Nie udzielamy żadnych gwarancji, oświadczeń ani obietnic co do wyników lub
rentowności Państwa Rachunku u nas, Państwa inwestycji lub dowolnej jej częsci.

15.4

Wartość inwestycji i uzyskiwane z nich przychody mogą maleć lub wzrastać i nie są
gwarantowane.

16 KONFLIKT INTERESÓW I UJAWNIENIA
16.1

Wobec wszelkich udzielanych przez nas porad lub transakcji realizowanych bądź
organizowanych z Państwem lub dla Państwa, my lub nasza Jednostka Stowarzyszona
możemy mieć interesy, związki, uzgodnienia lub obowiązki o istotnym charakterze
lub skutkujące bądź mogące skutkować konfliktem interesów z Państwa interesami
wobec danej inwestycji lub transakcji, inwestycji lub aktywów bazowych,
wynikających bądź w inny sposób związanych bezpośrednio lub pośrednio z takimi
inwestycjami („istotny interes”). Podejmiemy rozsądne działania dla zapewnienia
sprawiedliwego potraktowania Państwa wobec wszelkich tego rodzaju transakcji.

16.2

Istotne interesy mogą obejmować, bez ograniczeń:
16.2.1 Działanie nasze lub Państwa Jednostki Stowarzyszonej w charakterze
zleceniodawcy na nasz bądź jej rachunek przez sprzedaż Państwu danej inwestycji lub
kupno jej od Państwa, bądź bycie animatorem rynku lub posiadanie w inny sposób
pozycji podmiotu posiadającego bądź obracającego daną lub powiązaną inwestycją;
16.2.2 Świadczenie innym klientom usług podobnych do Usług świadczonych
Państwu;
16.2.3 Zajmowanie przez dowolnego z dyrektorów lub pracowników naszych lub
Jednostki Stowarzyszonej stanowiska dyrektora, posiadanie lub obrót inwestycjami
lub innego rodzaju udział w dowolnej spółce, której inwestycje są posiadane lub
podlegają obrotowi w Państwa imieniu;
16.2.4 Otrzymywanie od innego klienta instrukcji kupna lub sprzedaży tych samych
kontraktów na instrumenty pochodne, aktywów bazowych lub innych inwestycji;
16.2.5 Dopasowywanie Państwa transakcji do transakcji innego Klienta poprzez
działanie w jego i Państwa imieniu w sytuacji, gdy działamy lub staramy się działać
jako przedstawiciel obu stron (oraz otrzymujemy i zachowujemy od nich prowizję lub
inne opłaty);
16.2.6 Działanie jako doradca finansowy lub bankier udzielający kredytu wobec
emitenta danej inwestycji (lub dowolnej z jego Jednostek Stowarzyszonych);
16.2.7 Zaangażowanie w roli doradcy finansowego, brokera, sponsora, subemitenta
lub innej w nowej emisji, subemisji, prawie poboru, przejęciu lub podobnej transakcji
dotyczącej inwestycji, bądź emitenta inwestycji lub powiązanej inwestycji;
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16.2.8 Otrzymywanie płatności lub innych korzyści z tytułu utrzymywania kontaktów
biznesowych z firmą, u której lub za której pośrednictwem Państwa zlecenie jest
składane lub realizowane;
16.2.9 Bycie powiernikiem, operatorem lub zarządcą funduszu inwestycyjnego,
jednostek, w których prowadzimy kupno lub sprzedaż od Państwa, na Państwa rzecz
lub w Państwa imieniu; bądź
16.2.10 Zapewnianie obecnie lub w przeszłości kapitału spekulacyjnego i/lub
związanego z nim doradztwa na rzecz spółki, której papiery wartościowe są
przedmiotem transakcji.
16.3

My i/lub nasza Jednostka Stowarzyszona będziemy uprawnieni do świadczenia
Państwu usług lub do zawierania transakcji dla Państwa lub z Państwem bądź do
utrzymywania Państwa inwestycji, do działania jako Państwa przedstawiciele lub
świadczenia wszelkich innych usług bez względu na wszelkie tego rodzaju istotne
interesy i nie będziemy zobowiązani ujawniać Państwu jakiekolwiek zyski wynikające
z tego tytułu bez dalszego odniesienia do Państwa. Niemniej, w takich przypadkach
my lub nasza Jednostka Stowarzyszona możemy, według własnego wyłącznego
uznania, odmówić wykonania transakcji z Państwem lub dla Państwa bądź udzielenia
Państwu porady lub wydania zalecenia. Istotne interesy mogą obejmować, bez
wyłączności:

16.4

Ani my, ani żadna z naszych Jednostek Stowarzyszonych nie ponosimy
odpowiedzialności za rozliczenie wobec Państwa lub (z wyjątkiem opłat lub prowizji
pobieranych od Państwa) ujawnienie Państwu jakiegokolwiek zysku, prowizji lub
wynagrodzenia wypracowanego lub otrzymanego przez nas (bez względu na to, czy
od klienta, z tytułu istotnych interesów czy w inny sposób) z tytułu dowolnych Usług
świadczonych lub transakcji realizowanych z Państwem lub na Państwa rzecz.

16. 5 Przed publikacją zalecenia analitycznego, my lub nasze Jednostki Stowarzyszone
mogliśmy działać na ich podstawie lub wykorzystywać informacje, na których jest ono
oparte. Na zalecenia i komentarze w naszych publikacjach badawczych wpływ mogą
mieć kolejne zmiany warunków rynkowych, w szczególności cen akcji. O ile wyraźnie
nie potwierdzimy na piśmie, publikacje te nie są w żaden sposób spersonalizowane ani
dostosowane do Państwa indywidualnych okoliczności. Przedstawione zalecenia nie
muszą być dla Państwa odpowiednie i nie należy ich traktować jako zalecenia
zaangażowania się w konkretną strategię lub kierunek działań.

17. OPŁATY
17.1

Pokryją Państwo nasze opłaty, których szczegóły podane są w Formularzu
Zgłoszeniowym Klienta i mogą być przez nas każdorazowo zmieniane za pisemnym
powiadomieniem. Opłaty będą zapisane i wskazane w potwierdzeniach i
sprawozdaniach miesięcznych. Wszelkimi poniesionymi opłatami mogą Państwo
dzielić się z dowolną liczbą osób trzecich. Szczegóły takich ustaleń są dostępne na
pisemny wniosek.
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17.2

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za płatność wszelkich prowizji, opłat za przelewy,
opłat rejestracyjnych, podatków, ceł i innych zobowiązań podatkowych oraz wszelkich
innych zobowiązań i kosztów prawidłowo należnych lub poniesionych przez nas na
podstawie niniejszej Umowy.

18.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE

18.1

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne naruszenie zobowiązania ani
niewywiązanie się z zobowiązań przez żadnego kontrahenta, brokera pośredniczącego,
bank, powiernika i podpowiernika, rynek lub operatora rynku, giełdę, izbę
rozrachunkową, depozytariusza lub inną osobę trzecią, z którą utrzymują Państwo
kontakty biznesowe.

18.2

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty poniesione przez Państwa w związku z
Usługami, o ile straty te nie wynikają bezpośrednio z naszego zaniedbania,
świadomego uchybienia lub oszustwa.

18.3

Na żądanie pokryją Państwo wszystkie prowizje i inne należne nam opłaty, premie na
każdą opcję zakupioną według Państwa instrukcji, kwoty, których możemy w
dowolnym czasie wymagać na poczet zaspokojenia dowolnego salda ujemnego na
państwa Rachunku lub dowolnym rachunku będącym jego częścią, oraz kwotę każdej
straty handlowej wynikającej z dowolnej transakcji na podstawie niniejszej Umowy,
odsetki i koszty obsługi należne nam z tytułu Rachunku oraz nasze uzasadnione koszty
i opłaty prawne poniesione przy pobieraniu wszelkich tego rodzaju kwot. Wszystkie
płatności winny być realizowane tego samego dnia (lub niezwłocznie dostępne),
swobodnie zbywalnymi środkami pieniężnymi w każdorazowo przez nas określonej
walucie i banku.

18.4

Zobowiązują się Państwo całkowicie i skutecznie zwolnić nas i naszych
przedstawicieli z odpowiedzialności za wszelkie koszty, opłaty, zobowiązania i
wydatki poniesione przez nas i przedstawicieli na podstawie lub w związku z
Usługami, o ile nie wynikają one z naszego lub ich zaniedbania, świadomego
uchybienia lub oszustwa.

19.

ZAPEWNIENIA KLIENTA

19.1

Niniejszym oświadczają i zapewniają Państwo (oświadczenia i zapewnienia będą
uznane za powtórzone przez Państwa z każdym dniem przystąpienia do transakcji na
podstawie niniejszej Umowy), że
19.1.1 Mają Państwo wszelkie uprawnienia i upoważnienia do realizacji i dostarczenia
niniejszej Umowy, każdej transakcji i innej dokumentacji z nią związanej, oraz do
wykonania własnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i każdej
transakcji, a także podjęli Państwo wszelkie niezbędne działania w celu autoryzacji
takiej realizacji, dostarczenia i wykonania;
19.1.2 Żadna tego rodzaju realizacja, dostarczenie i wykonanie nie będzie naruszać ani
kolidować z żadnym obowiązującym Państwa prawem, postanowieniem
jakichkolwiek dokumentów założycielskich ani jakiemkolwiek kosztem, umową
powierniczą, umową lub innymi instrumentami bądź ograniczeniami umownymi
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obowiązującymi, wiążącymi lub mającymi wpływ na Państwa bądź dowolne Państwa
aktywa lub zobowiązującymi Państwa do utworzenia zastawu, zabezpieczenia
kredytowego lub obciążenia;
19.1.3 Wszelkie zezwolenia rządowe, regulacyjne i inne, których uzyskanie przez
Państwa w związku z niniejszą Umową jest wymagane, zostały uzyskane i pozostają w
pełnej mocy, a wszystkie warunki tych zezwoleń zostały spełnione;
19.1.4 Państwa zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy stanowią Państwa
zgodne z prawem, ważne i wiążące zobowiązania, egzekwowalne zgodnie z ich
odpowiednimi warunkami;
19.1.5 Będą Państwo przestrzegać wszelkich praw, zasad, przepisów i wymagań danej
jurysdykcji, giełdy, rynku lub organu regulacyjnego w kwestii ujawnień, każdorazowo
obowiązujących w związku z nami, Państwem lub Państwa inwestycjami;
19.1.6 Będą Państwo niezwłocznie udzielać nam (lub organizować udzielenie) takich
informacji i pomocy, jakich możemy racjonalnie wymagać w celu umożliwienia nam
pomocy lub osiągnięcia zgodności z dowolnym spośród zobowiązań wymienionych w
ust. 19.4 w związku z Państwa Rachunkiem lub Usługami;
19.1.7 W sytuacji, w której świadczymy Państwu usługę na zasadzie jedynie
wykonywania, są Państwo zdolni ocenić i zrozumieć warunki i ryzyko związane z
każdą transakcją (niezależnie od tego, czy zalecaną przez nas) zawieraną na mocy
niniejszej Umowy oraz mają chęć i możliwość przyjęcia tych warunków oraz ryzyka
(pod względem finansowym i innym);
19.1.8 Działają Państwo jako zleceniodawca, przystępując do niniejszej Umowy i
każdej transakcji na jej podstawie;
19.1.9 W przypadku wystąpienia Niewykonania Zobowiązania powiadomią nas
Państwo jak najszybciej po powzięciu wiadomości o takim zdarzeniu; oraz
19.1.10 Nie wpłacą Państwo ani nie przekażą nam żadnych Aktywów objętych
jakimkolwiek zabezpieczeniem lub zastawem innym niż Zabezpieczenie i zastawy
ustanowione na naszą korzyść lub w inny sposób omawiane w ust. 13, oraz nie będą
obciążać, cedować ani w inny sposób zbywać lub tworzyć udziałów w jakichkolwiek
swoich prawach bądź udziałów w dowolnej transakcji, dowolnej sumie lub innej
płatności lub aktywach przechowywanych przez nas w Państwa imieniu.

20.

PRZEKAZYWANIE UPRAWNIEŃ I WYKORZYSTANIE
PRZEDSTAWICIELI

Bez uszczerbku dla uprawnień i warunków przekazywania uprawnień określonych w ust. 7.5
(brokerzy pośredniczący) i 14 (powiernicy), możemy przekazywać dowolne swoje funkcje
dotyczące Usług naszym Jednostkom Stowarzyszonym oraz przekazywać im informacje o
Państwu i Usługach na warunkach ustalonych przez nas bez Państwa dalszej zgody, jednakże
nasza odpowiedzialność wobec Państwa z tytułu wszelkich spraw zleconych w ten sposób
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pozostanie bez zmian. Wybierając i korzystając z takich przedstawicieli, będziemy działać w
dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności.

21.

CESJA I PRAWA OSÓB TRZECICH

21.1

Niniejsza Umowa odnosi się osobiście do Państwa i nie podlega cesji ani przeniesieniu
przez Państwa. Możemy, z miesięcznym wypowiedzeniem, wyznaczyć odpowiednią
Jednostkę Stowarzyszoną, aby świadczyła Usługi za nas, a następnie przenieść na nią
wszelkie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

21.2

Osoba niebędąca stroną niniejszej Umowy nie może egzekwować żadnych jej
warunków na mocy Ustawy o Umowach (Prawach Osób Trzecich) z 1999 r.,
powyższe jednak nie ma wpływu na żadne prawa ani środki zaradcze osoby trzeciej,
istniejące lub dostępne poza zakresem tej Umowy.

22.

SKARGI I ODSZKODOWANIA

Wszelkie formalne skargi w pierwszej kolejności należy składać nam na piśmie do
wiadomości Inspektora ds. Zgodności, pod nasz podany adres. Skargi będą rozpatrywane
zgodnie z Przepisami FCA. Wyjaśnienie systemów rekompensat dostępnych Państwu na
podstawie Programu Kompensacyjnego Usług Finansowych (FSCS), jeżeli takowe istnieją,
ustanowionych na podstawie ust. 213 Ustawy o odszkodowaniach dla osób fizycznych w
przypadkach, kiedy nie jesteśmy w stanie lub jest prawdopodobne, że nie będziemy w stanie
zaspokoić jakichkolwiek roszczeń wobec nas, jest dostępne na życzenie.

23.

POWIADOMIENIA, INSTRUKCJE I INNE KOMUNIKATY

23.1

Bez uszczerbku dla postanowień ust. 5 i 6, dotyczących wydawania instrukcji
transakcyjnych i podobnych, wszelkie powiadomienia przekazywane nam na mocy
niniejszej Umowy winny mieć formę pisemną i należy przesyłać je na nasz podany
adres lub inny adres przekazany Państwu przez nas, a powiadomienie takie wchodzi w
życie z chwilą jego rzeczywistego odbioru przez nas.

23.2

Całą pisemną korespondencję z Państwem na podstawie niniejszej Umowy możemy
przesyłać na ostatni przekazany nam przez Państwa adres pocztowy.

23.3

Możemy rejestrować rozmowy telefoniczne z Państwem bez użycia sygnału
ostrzegawczego i wykorzystywać nagrania jako dowód w przypadku sporu.

24.

ZMIANY

Wszelkie zmiany ninejszej Umowy będą zgłaszane w formie pisemnej i w przypadku
wprowadzania przez nas wchodzą w życie w dniu przez nas określonym (co najmniej 10 Dni
Roboczych od wydania zawiadomienia, o ile jest to wykonalne). Wszelkie zmiany zgłaszane
przez Państwa wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez nas na piśmie.

25.

ROZWIĄZANIE

25.1

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie za pisemnym
wypowiedzeniem przekazanym drugiej stroniej, ze skutkiem natychmiastowym lub z
dniem określonym w tymże wypowiedzeniu.

25.2

Rozwiązanie niniejszej Umowy według ust. 25.1 będzie:
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25.2.1 Bez uszczerbku dla ukończenia dowolnych transakcji już wszczętych,
natomiast wszelkie transakcje zaległe w chwili rozwiązania zostaną rozliczone, a
dostawy zrealizowane;
25.2.2 Bez uszczerbku i bez wpływu na wszelkie nabyte prawa lub zaległe
Zobowiązania bądź wszelkie postanowienia umowne, które mają obowiązywać po
rozwiązaniu (w tym, między innymi, prawa na naszą korzyść z tytułu Niewykonania
Zobowiązań, Zabezpieczenia i wszelkich odszkodowań na naszą korzyść); oraz
25.2.3 Niezwiązane z karą lub inną dodatkową płatnością, z wyjątkiem pokrycia przez
Państwa:
(a) Naszych zaległych opłat, proporcjonalnie w odpowiednich przypadkach do dnia
rozwiązania;
(b) Wszelkich kosztów poniesionych przez nas w związku ze świadczeniem Usług
lub na mocy niniejszej Umowy, płatnych przez Państwa;
(c) Wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych przez nas w związku z
rozwiązaniem niniejszej Umowy;
(d) Wszelkich strat niezbędnych do zrealizowania w związku z rozliczeniem lub
zakończeniem zaległych zobowiązań; oraz
(e) Wszelkich innych zaległych Zobowiązań.
25.3

RACHUNKI NIEAKTYWNE
25.3.1 W przypadku, gdyby Państwa rachunek pozostawał zawieszony przez okres 6
(sześciu) miesięcy, VIBHS Financial Limited zastrzega sobie prawo do zamknięcia
rachunku;
25.3.2 VIBHS Financial Limited powiadomi Państwa na piśmie o zamknięciu
rachunku. Wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany w czasie
zgłoszenia będzie wystarczająca dla tego celu;
25.3.3 W przypadku, gdyby zamknięty rachunek zawierał saldo dodatnie nie
przekraczające 25,00 USD lub równowartości w walucie lokalnej, VIBHS Financial
Limited zastrzega sobie prawo wykorzystania tych środków na pokrycie wszelkich
kosztów administracyjnych poniesionych podczas zamykania rachunku.
25.3.4 W przypadku, gdyby zamknięty rachunek zawierał saldo dodatnie
przekraczające 25,00 USD lub równowartość w walucie lokalnej, VIBHS Financial
Limited zwróci te środki na rachunek, z którego wykonana została Państwa pierwotna
wpłata, bądź na rachunek zaktualizowany przez Państwa i przekazany spółce VIBHS
Financial Limited w czasie normalnej obsługi rachunku.
25.3.5 W odniesieniu do powyższego ust. 25.3.4 VIBHS Financial Limited zastrzega
sobie prawo do potrącenia 25,00 USD lub równowartości w walucie lokalnej z
dowolnego salda dodatniego na zamkniętym rachunku, wyższego niż 25,00 USD lub
równowartość w walucie lokalnej, na pokrycie wszelkich kosztów administracyjnych
poniesionych podczas zamykania rachunku.
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26.

POUFNOŚĆ

26.1

Nie mamy obowiązku ujawniać Państwu ani uwzględniać, przy podejmowaniu decyzji
lub działań w związku ze świadczeniem Usług, żadnych informacji lub innych spraw
zauważonych przez nas lub wszelkich naszych pracowników, urzędników,
dyrektorów, przedstawicieli lub Jednostki Stowarzyszone:
26.1.1 W sytuacji, gdyby stanowiło to lub według naszego uzasadnionego przekonania
mogłoby stanowić naruszenie obowiązku lojalności lub poufności wobec innej osoby;
lub
26.1.2 Gdyby informacja została zauważona przez naszego pracownika, urzędnika,
dyrektora, przedstawiciela lub Jednostkę Stowarzyszoną, ale nie została faktycznie
zauważona przez menedżera konta lub inną osobę świadczącą Państwu przedmiotowe
Usługi.

26.2

Strony niniejszej Umowy przez cały czas będą zachowywać poufność wszelkich
informacji o charakterze poufnym, pozyskanych w związku z niniejszą Umową lub
Usługami, z wyjątkiem informacji, które są one zobowiązane ujawnić pod przymusem
prawnym, na żądanie agencji regulacyjnych, swoim doradcom zawodowym, lub, w
naszym przypadku, w celu prawidłowej realizacji Usług.

26.3

Będziemy działać jako administrator danych (a w niektórych okolicznościach –
przetwarzający dane) w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych z 1998 r. („Ustawa o
Ochronie Danych”). Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i
wykorzystywanie przez nas i naszych przedstawicieli oraz Jednostki Stowarzyszone
danych osobowych (według definicji zawartej w Ustawie o Ochronie Danych)
przekazanych przez Państwa na mocy niniejszej Umowy w celu świadczenia Usług,
które może obejmować przekazywanie tych danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy (według definicji zawartej w Ustawie o Ochronie Danych). Dane takie
mogą być również wykorzystywane przez nas i naszych przedstawicieli oraz Jednostki
Stowarzyszone w celu aktualizacji rejestrów Klienta oraz doradzania Państwu na
temat innych produktów i usług, o ile nie zaznaczą Państwo inaczej w Formularzu
Zgłoszeniowym Klienta.

27.

SIŁA WYŻSZA

Jakkolwiek staramy się dotrzymywać swoich zobowiązań terminowo, nie ponosimy
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub częściowego wykonania zobowiązań z
dowolnych przyczyn leżących poza naszą racjonalną kontrolą, takich jak, między innymi:
wszelkie awarie łączności, sprzętu lub komputerów, uchybienie, zawieszenie, zawodność lub
zamknięcie rynku bądź wprowadzenie lub zmiana (w tym zmiana interpretacji) dowolnego
prawa lub wymagania rządowego bądź regulacyjnego, oraz nie ponosimy odpowiedzialności
za żadne straty, które mogą Państwo ponieść w wyniku takich zdarzeń.
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28.

RACHUNKI WSPÓLNE

28.1

Niniejszy ust. 28 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, kiedy stanowią Państwo
więcej niż jedną osobę, np. do współposiadaczy rachunku, zarządców powierniczych
lub zarządców spadku.

28.2

Ponoszą Państwo łączną i solidarną odpowiedzialność za zobowiązania każdego
spośród Państwa na mocy niniejszej Umowy lub w innych kontaktach pomiędzy
Państwem a nami.

28.3

O ile i dopóki nie otrzymamy pisemnego powiadomienia podpisanego przez
wszystkich spośród Państwa, wycofującego lub zmieniającego powyższe w sposób
skutkujący ograniczeniem upoważnienia do konkretnej, wymienionej z nazwiska
osoby:
28.3.1 Każdy współposiadacz będzie upoważniony w imieniu wszystkich
współposiadaczy do kontaktów z nami w zakresie tak pełnym i kompletnym, jak
gdyby był jedynym posiadaczem rachunku, bez powiadamiania pozostałych
współposiadaczy;
28.3.2 Każdy ze współposiadaczy może udzielić nam skutecznego i ostatecznego
absolutorium w odniesieniu do dowolnego z ich zobowiązań; oraz
28.3.3 Wszelkie powiadomienia lub komunikaty przekazane jednemu spośród
współposiadaczy będą uważane za przekazane wszystkim.

28.4

Z chwilą śmierci dowolnego spośród Państwa nasza Umowa nie ulegnie rozwiązaniu,
lecz pozostanie wiążąca wobec pozostałej osoby/osób będących naszym klientem, i
możemy traktować żyjących jako jedyną osobową stronę niniejszej Umowy z nami.

28.5

Jeżeli są Państwo zarządcami powierniczymi fundacji lub zarządcami spadku,
zobowiązują się Państwo do powiadamiania nas niezwłocznie o wszelkich zmianach
zarządców powierniczych lub zarządców spadku.

28.6

Jeżeli są Państwo zarządcami powierniczymi fundacji, zobowiązują się Państwo
dostarczyć nam kopie wszelkich istniejących obecnie (lub sporządzonych po
podpisaniu Umowy) dokumentów ograniczających, rozszerzających lub zmieniających
uprawnienia zarządców bądź zmieniających przedmioty fundacji, a także wszystkie
inne dokumenty lub informacje, których możemy rozsądnie wymagać w związku z
tym.

28.7

Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie, według naszego wyłącznego uznania,
prawo do:
28.7.1 Domagania się wspólnych instrukcji od niektórych lub wszystkich
współposiadaczy przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie niniejszej
Umowy; oraz
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28.7.2 W przypadku otrzymania od jednego ze współposiadaczy instrukcji, w naszej
opinii, niespójnych z pozostałymi instrukcjami, poinformowania co najmniej jednego
spośród współposiadaczy o takim konflikcie lub niespójności i/lub nie podejmować
działań na podstawie takich instrukcji, dopóki nie otrzymamy dalszych,
zadowalających nas instrukcji.

29.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

29.1

Na mocy niniejszej Umowy wyznaczają nas Państwo w imieniu Państwa następców
prawnych oraz Państwa samych. W związku z tym, jeżeli Państwo, będąc osobą
fizyczną, umrą, nie należąc do liczby współposiadaczy, o których mowa w ust. 28,
niniejsza Umowa będzie obowiązywać do momentu rozwiązania przez nas lub
zarządców Państwa spadku zgodnie z ust. 11 lub 25. Możemy (ale przed sądowym
ustanowieniem spadkobierców nie mamy obowiązku) działać na polecenie zarządców
Państwa spadku.

29.2

Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia pomiędzy stronami,
dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.

29.3

Każda ze stron sporządzi wszelkie akty prawne i dokumenty (w tym pełnomocnictwa)
i wykona wszelkie inne czynności każdorazowo wymagane w celu nadania
skuteczności niniejszej Umowie i transakcjom, o których w niej mowa.

29.4

Każda ze stron potwierdza i zgadza się, że przystępując do niniejszej Umowy i
dokumentów, do których zawiera ona odniesienia, strona ta nie będzie polegać ani
powoływać się na żadne deklaracje, oświadczenia, zapewnienia lub założenia (bez
względu na to, czy złożone przez zaniedbanie, czy w dobrej wierze) dowolnej osoby
(bez względu na to, czy jest ona stroną niniejszej Umowy) innej niż wyraźnie
określona w niniejszej Umowie.

29.5

Żadna część niniejszej Umowy (ani żadne z omawianych w niej uzgodnień) nie będzie
uważana za ustanowienie spółki osobowej pomiędzy stronami.

29.6

Każda ze stron pokryje koszty i wydatki poniesione przez siebie w związku z
negocjowaniem i przystąpieniem do niniejszej Umowy.

29.7

Żadne niewykonanie ani opóźnienie w wykonaniu dowolnego prawa lub środka
zaradczego na podstawie niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się tego
prawa lub środka zaradczego, a żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie
dowolnego prawa lub środka zaradczego na podstawie niniejszej Umowy nie będzie
wykluczać ani ograniczać dalszego wykonywania tegoż prawa lub środka zaradczego.
Prawa lub środki zaradcze zawarte w niniejszej Umowie kumulują się i nie wykluczają
żadnych praw i środków zaradczych przewidzianych prawem.

29.8

Wyrażają Państwo zgodę na płatność dowolnej kwoty należnej w związku z każdą
transakcją zrealizowaną z nami lub za naszym pośrednictwem w dniu wymagalności,
niezależnie od wszelkich praw do kapitału, kompensaty lub roszczeń wzajemnych,
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które mogą Państwo mieć lub utrzymywać ich istnienie wobec nas, naszych Jednostek
Powiązanych lub innej osoby związanej z nami.
29.9

Jeżeli dowolny warunek lub postanowienie niniejszej Umowy, w całości lub
częściowo, zostaną uznane w dowolnym zakresie za niezgodne z prawem bądź
niewykonalne na mocy dowolnego aktu lub przepisu prawnego, dany warunek lub
postanowienie bądź część będą uważane za niestanowiące części niniejszej Umowy, a
wykonalność pozostałej części Umowy pozostanie bez zmian.

29.10 W zakresie, w jakim uważani są Państwo za konsumenta według definicji zawartej w
Ustawie w sprawie nieuczciwych warunków w umowach z 1977 r. lub w
Rozporządzeniu w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich z
1999 r., niniejsza Umowa nie wpływa na Państwa prawa i ma zastosowanie tylko w
zakresie dozwolonym prawnie.
29.11 Niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu i winna być interpretowana zgodnie z
nim, a strony nieodwołalnie zgadzają się na niewyłączną jurysdykcję sądów
angielskich.
29.12 Wszelka łączność i całość porozumienia między nami a Państwem na mocy niniejszej
Umowy, informacje, powiadomienia, wnioski i dokumenty publikowane na naszej
stronie internetowej będą w języku angielskim.
29.13 Przekazując nam adres poczty elektronicznej, wyrażają Państwo zgodę na
przekazywanie Państwu wszelkich wymaganych informacji, powiadomień i
wniosków, drogą elektroniczną, przez e-mail.

30. DANE OGÓLNE
Tytuł klienta:
Nazwisko Klienta:
Imiona Klienta:
Data urodzenia Klienta (dzień/miesiąc/rok):
/ / 20
Stały adres zamieszkania:
Miasto:
Kraj:
Kod pocztowy:
Data zawarcia umowy (dzień/miesiąc/rok):
/ / 20
Niniejsza Umowa określa warunki każdorazowego świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz.
Niniejsza Umowa, wraz z Formularzem Zgłoszeniowym Klienta oraz innymi powiązanymi
umowami i powiadomieniami, każdorazowo przekazywanymi Państwu przez nas, stanowią łącznie
warunki Państwa porozumienia z nami.
Jest to nasza standardowa umowa z klientem, na którą zamierzamy się powoływać. Dla własnej
korzyści i bezpieczeństwa winni Państwo zapoznać się uważnie z niniejszymi warunkami przed
podpisaniem Umowy. Jeżeli nie rozumieją Państwo któregokolwiek z punktów niniejszej Umowy,
proszę zwrócić się o dodatkowe informacje przed jej podpisaniem.
Jesteśmy upoważnieni przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych (FCA), z numerem
referencyjnym firmy 613381, i podlegamy nadzorowi FCA w zakresie prowadzenia działalności
inwestycyjnej na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. („Ustawa”).
Proszę zaznaczyć w Formularzu Zgłoszeniowym Klienta, czy są Państwo Klientem Detalicznym,
VIBHS Financial Limited
68 Lombard Street, London, EC3V 9LJ
Upoważniona i regulowana w Wielkiej Brytanii przez FSA pod numerem referencyjnym firmy: 613381
Zarejestrowana jako spółka kapitałowa w Anglii i Wali pod numerem rejestru „Companies House” 08279988
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UMOWA Z KLIENTEM / WARUNKI
Klientem Branżowym czy Uprawnionym Kontrahentem w rozumieniu Przepisów FCA, określonych
w ust. 2.2.
Proszę się upewnić, że zapoznali się Państwo dokładnie z załączonymi warunkami, a następnie
podpisać je i odesłać na nasz adres: VIBHS Financial Limited, 68, Lombard Street, London, EC3V
9LJ, United Kingdom.
Proszę również wypełnić i przesłać załączony Formularz Zgłoszeniowy Klienta.

31. POTWIERDZENIA
Potwierdzam(y) zapoznanie się i akceptację przedstawionych powyżej warunków
Umowy:
Podpis:
Nazwisko (w imieniu VIBHS Financial Ltd):
Stanowisko:
Data:
/ / 20
Potwierdzam(y) zapoznanie się i akceptację przedstawionych powyżej warunków
Umowy:
Podpis:
Nazwisko (Klient):
Data:
/ / 20
Podpis (Współsygnatariusz (drugi)):
Nazwisko (Klient – Współsygnatariusz (drugi)):
Data:

VIBHS Financial Limited
68 Lombard Street, London, EC3V 9LJ
Upoważniona i regulowana w Wielkiej Brytanii przez FSA pod numerem referencyjnym firmy: 613381
Zarejestrowana jako spółka kapitałowa w Anglii i Wali pod numerem rejestru „Companies House” 08279988
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