
UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 
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rodzaj identyfikacji  numer 
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Urząd Skarbowy według miejsca zamieszkania: 

nr telefonu: domowego:  , służbowego: , komórkowego: 
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a
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§ 1 
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy Bank zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług przyjmowania i przekazywania do Domu 
Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Dom Maklerski”) Zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych („Zlecenie”) 
oraz innych dyspozycji związanych z obrotem papierami wartościowymi („Dyspozycja”). Przedmiotem transakcji nabycia lub zbycia 
papierów wartościowych mogą być wyłącznie papiery wartościowe, w obrocie którymi uczestniczy Dom Maklerski.

2. Bank świadcząc usługi, o których mowa w ust. 1, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 listopada 
2007 roku na prowadzenie działalności maklerskiej w powyższym zakresie oraz pod jej nadzorem.

3. Tryb i sposób przyjmowania i przekazywania Zleceń i Dyspozycji nabycia lub zbycia papierów wartościowych, a także Kanały Dostępu 
określa Regulamin.

§ 2 
Składanie Zleceń oraz Dyspozycji

1.  Zlecenia oraz Dyspozycje składane są przez Klienta w Punktach Przyjmowania Zleceń, wskazanych zgodnie ze sposobem określonym 
w Regulaminie.

2.  Na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie, Bank zobowiązuje się również do przyjmowania od Klienta Zleceń i Dyspozycji 
za pośrednictwem:

a.  serwisu bankowości telefonicznej, oraz
b.  serwisu bankowości internetowej, po uprzednim poinformowaniu Klienta, w sposób określony w Regulaminie, o zaistnieniu takiej 

możliwości.

3.  Bank z uwagi na czynniki zewnętrzne niezależne od Banku uprawniony jest do czasowego ograniczenia możliwości składania przez 
Klienta Zleceń lub Dyspozycji za pośrednictwem określonych Kanałów Dostępu. Bank obowiązany jest podać informację o ograniczeniach 
niezwłocznie po ich zaistnieniu w formie komunikatu, zgodnie z trybem przewidzianym w Regulaminie, wskazując okres ograniczenia 
oraz Kanały Dostępu, których dotyczy ograniczenie.

4.  Zlecenia składane przez Klienta Bank przekazuje do Domu Maklerskiego, w celu ich realizacji, na zasadach określonych w Umowie 
o wykonywanie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie 
rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na rzecz Klienta Banku („Umowa Brokerska”) oraz Regulaminie wykonywania 
przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków 
papierów wartościowych i rachunków pieniężnych („Regulamin Brokerski”).

5.  Bank zastrzega prawo do rejestrowania złożonych przez Klienta Zleceń i Dyspozycji oraz ich archiwizowania na magnetycznych lub 
optycznych nośnikach informacji.

6.  W przypadku, gdy przewiduje to Umowa Brokerska, Klient może składać Zlecenia i Dyspozycje również bezpośrednio w Domu 
Maklerskim.

§ 3 
Realizacja Zlecenia przez Dom Maklerski

1.  Na podstawie Zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych Dom Maklerski, przed przekazaniem Zlecenia do realizacji, 
dokonuje sprawdzenia pokrycia na Rachunku Inwestycyjnym Klienta w przypadku Zlecenia nabycia dokonuje blokady dostępnych 
środków finansowych stanowiących pokrycie Zlecenia.

2.  W przypadku, gdy w wyniku wykonania czynności przez Dom Maklerski w sposób określony w ust. 1 powyżej brak jest pełnej kwoty 
pokrycia Zlecenia na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, informację o brakującej kwocie pokrycia Dom Maklerski przekazuje niezwłocznie, 
drogą elektroniczną, do Banku. Dom Maklerski po wykonaniu przez Bank transferu środków pieniężnych z rachunku bankowego Klienta, 
o którym mowa w § 5, na Rachunek Inwestycyjny Klienta oraz sprawdzeniu pokrycia Zlecenia, przekazuje Zlecenie do realizacji.

3.  Jeżeli w wyniku przeprowadzenia czynności w sposób określony w ust. 2 powyżej brak jest środków pieniężnych zapewniających 
pełne pokrycie złożonego Zlecenia Klienta, Zlecenie realizowane jest częściowo.

§ 4 
Zasady identyfikacji Klienta

1.  Tryb i szczegółowe zasady identyfikacji Klienta zostały opisane w Regulaminie. W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, że prawidłowe 
przeprowadzenie identyfikacji w sposób określony w Regulaminie Rachunków Bankowych oznacza prawidłowe przeprowadzenie 
identyfikacji Klienta na potrzeby niniejszej Umowy i umożliwia Klientowi złożenie Zlecenia lub Dyspozycji.

§ 5 
Oświadczenia Klienta

W związku z realizacją postanowień Umowy, Klient oświadcza, że:

1)  posiada rachunek bankowy „Konto Osobiste Citibank” prowadzony w Banku o numerze:

  („Rachunek Bankowy”),

2) poinformuje Bank o numerze posiadanego Rachunku Inwestycyjnego, prowadzonego przez Dom Maklerski,

3) przed zawarciem Umowy otrzymał,

a) Regulamin, zapoznał się z jego treścią i akceptuje wszystkie jego postanowienia, w tym warunki składania i przekazywania Zleceń 
dotyczących nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz Dyspozycji związanych ze świadczeniem usług określonych 
w Umowie,

b) szczegółowe informacje dotyczące Banku oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy,
c) ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe,
d) informację o zarządzaniu konfliktem interesów (w formie papierowego dokumentu),
e) opis polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta Banku w zakresie świadczenia usług maklerskich i akceptuje jej 

postanowienia.
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4) wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank do Domu Maklerskiego jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej 
Umowie i jej zmianach, niezbędnych do wykonania usług określonych Umową, w tym numeru posiadanego Rachunku Bankowego 
oraz informacji o złożonych Zleceniach nabycia lub zbycia papierów wartościowych oraz Dyspozycjach związanych z wykonywaniem 
usług określonych Umową,

5) wyraża zgodę na otrzymywanie przez Bank od Domu Maklerskiego informacji o posiadanym przez niego numerze Rachunku 
Inwestycyjnego w Domu Maklerskim (składającego się z Rachunku Papierów Wartościowych i Rachunku Pieniężnego), na który 
przekazywane są Zlecenia Klienta oraz o wszelkich transakcjach zrealizowanych przez Dom Maklerski na podstawie złożonych przez 
Klienta Zleceń, w tym Zleceń złożonych bezpośrednio w Domu Maklerskim.

6) został poinformowany, iż Bank działa jako agent Domu Maklerskiego (agent firmy inwestycyjnej),

7) działa na własny rachunek i podejmuje własne, niezależne decyzje co do Zleceń lub Dyspozycji, w oparciu o własne rozeznanie oraz 
dokonane analizy,

8) wyraża zgodę, aby Bank przekazywał mu wszelkie komunikaty dotyczące postanowień Umowy oraz związane z wykonywaniem jej 
postanowień poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Banku – Sektor Bankowości Detalicznej oraz w Kanałach Dostępu.

§ 6 
Przekazywanie środków pieniężnych

Na zasadach określonych w Regulaminie, Bank przekazuje, bez oddzielnej Dyspozycji Klienta, na Rachunek Pieniężny Klienta w Domu 
Maklerskim, środki pieniężne zgromadzone na Rachunku Bankowym, w kwocie stanowiącej pokrycie złożonego przez Klienta Zlecenia 
nabycia papierów wartościowych, jak również inne opłaty lub zobowiązania Klienta związane ze świadczeniem przez Dom Maklerski 
usług określonych w Umowie oraz Umowie Brokerskiej, w tym kwotę prowizji Domu Maklerskiego z tytułu wykonania Zlecenia Klienta.

§ 7 
Pełnomocnictwa

W celu realizacji postanowień Umowy, Klient udzieli Bankowi pełnomocnictwa do uzyskiwania i odbioru od Domu Maklerskiego informacji 
związanych z zawartą przez Klienta Umową Brokerską i jej wykonywaniem, a także udzieli Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa 
do pobierania z Rachunku Bankowego, środków pieniężnych na pokrycie Zleceń nabycia papierów wartościowych.

§ 8 
Obowiązek zachowania tajemnicy

Bank zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Zleceń i Dyspozycji Klienta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej 
Umowie oraz Regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 9 
Postanowienia ogólne

1.  Umowa wchodzi w Życie po otrzymaniu przez Bank od Domu Maklerskiego informacji o otwarciu na rzecz Klienta, na podstawie 
Umowy Brokerskiej, Rachunku Inwestycyjnego.

2.  Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Warunki oraz tryb wygaśnięcia oraz rozwiązania Umowy określa Regulamin.

3.  Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem 
przypadków przewidzianych w Regulaminie.

4.  W zakresie nieuregulowanym w Umowie oraz w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne 
odnoszące się do świadczenia usług przez firmę inwestycyjną.

5.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

6.  Umowa podlega prawu polskiemu.

_________________________  _________________________  _________________________
Podpis Klienta  Podpis Współmałżonka Stempel firmowy
  Klienta i podpis/podpisy osoby/osób
   działających w imieniu Banku
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Pełnomocnictwo

Warszawa, w dniu 

(Klient) 

w celu realizacji postanowień umowy o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Bank) usług przyjmowania i przekazywania 
Zleceń nabycia lub zbycia papierow wartościowych niniejszym wskazuję, że:

–  na potrzeby i w związku z realizacją zawartej przeze mnie z Bankiem umowy przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia 
papierów wartościowych („Umowa”) ma być wykorzystywany rachunek inwestycyjny o numerze:

 , który posiadam w Domu Maklerskim Banku 
Handlowego S.A., oraz

–  na potrzeby i w związku z realizacją Umowy o wykonywanie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Zleceń nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na rzecz Klienta Banku 
(Umowa Brokerska) ma być wykorzystywany rachunek bankowy o numerze

  („Rachunek Bankowy”),

oraz udzielam:

1) Domowi Maklerskiemu Banku Handlowego S.A. (Dom Maklerski) nieodwołalnego pełnomocnictwa (z prawem do udzielania dalszych 
pełnomocnictw osobom zatrudnionym w Domu Maklerskim) do:

a)  pobierania, bez oddzielnej Dyspozycji Klienta, z Rachunku Bankowego, środków pieniężnych na pokrycie Zleceń nabycia papierów 
wartościowych oraz na pokrycie innych zobowiązań Klienta w stosunku do Domu Maklerskiego, w szczególności na pokrycie 
należnych Domowi Maklerskiemu opłat, kosztów i prowizji,

b)  przekazywania przez Dom Maklerski do Banku, w niezbędnym zakresie, informacji o stanie Rachunku Inwestycyjnego, realizacji 
Zleceń i Dyspozycji Klienta, oraz o wszelkich transakcjach zrealizowanych przez DMBH na podstawie złożonych przez Klienta 
Zleceń i Dyspozycji, w tym Zleceń i Dyspozycji złożonych bezpośrednio w DMBH, w szczególności na potrzeby przekazywania tych 
informacji Klientowi przez Bank, oraz dokonywania rozliczeń pomiędzy Bankiem a DMBH w związku z usługami świadczonymi 
na rzecz Inwestora przez DMBH,

 Z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, pełnomocnictwo udzielone Domowi Maklerskiemu w zakresie określonym 
powyżej nie wygasa z chwilą śmierci Klienta oraz obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Brokerskiej, w tym 
w zakresie pkt. a) i b) do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego związanych z Umową Brokerską.

2)  Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. pełnomocnictwa do:

a)  pobierania z Rachunku Bankowego i przekazywania na Rachunek Pieniężny Klienta środków na pokrycie Zleceń nabycia papierów 
wartościowych oraz na pokrycie innych zobowiązań Klienta w stosunku do Domu Maklerskiego, w szczególności na pokrycie 
należnych Domowi Maklerskiemu opłat i prowizji oraz w celu zaspokojenia innych wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego 
wobec Klienta z tytułu Umowy Brokerskiej, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Brokerskiej

b)  uzyskiwania i odbioru od Domu Maklerskiego informacji związanych z zawartą Umową Brokerską, jej wykonywaniem oraz 
prowadzeniem rachunków otwartych na jej podstawie, w szczególności informacji o stanie i historii tych rachunków, złożonych 
Zleceniach i Dyspozycjach oraz zawartych transakcjach.

W zakresie, o którym mowa powyżej zarówno Bank, jak i Dom Maklerski mogą być drugą strona czynności prawnych, których dokonują 
w imieniu Klienta.

W zakresie, o którym mowa w ust. 1 lit. a pełnomocnictwo jest nieodwołalne, nie wygasa z chwilą śmierci Klienta oraz obowiązuje również 
po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy lub Umowy Brokerskiej, do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego, 
związanych z Umową Brokerską

_________________________  _________________________  _________________________
Podpis Klienta  Podpis Współmałżonka Stempel firmowy
  Klienta i podpis/podpisy osoby/osób
   działających w imieniu Banku
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Informacja o przydzieleniu przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
Kategorii Klienta Detalicznego w zakresie realizacji Umowy 

o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia 

lub zbycia papierów wartościowych

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązki wynikające z prawa polskiego implementującego regulacje Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych 
(Markets in Financial Instruments Directive) (Dyrektywa MiFID). Bank Handlowy w Warszawie S.A („Citi Handlowy”) dąży do zapewnienia 
swoim Klientom najwyższego poziomu ochrony oraz jakości świadczonych usług inwestycyjnych, działając uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, 
zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta.

Zgodnie z wymogami prawa Citi  Handlowy dokonał kategoryzacji swoich Klientów. W trosce o  zapewnienie najwyższego poziomu 
obsługi wszyscy Klienci Banku na potrzeby realizacji Umowy o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania 
i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych zostali zaklasyfikowani jako Klienci Detaliczni.

W związku z powyższym przed skorzystaniem z usług maklerskich świadczonych przez Citi  Handlowy przysługuje Państwu zakres 
informacji obejmujący między innymi:

Informacje zwierające szczegółowy opis prowadzonej przez Bank działalności maklerskiej, w tym opis usługi przyjmowania i przekazywania 
zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Informacje o realizowanej w Citi Handlowy polityce zarządzania konfliktem interesów,

Informacje dotyczące Citi Handlowy i prowadzonej przez Bank działalności, oraz informacje związane z usługą, która ma być świadczona 
na rzecz Klienta.

Klient Detaliczny ma również prawo do zmiany kategorii na Klienta Profesjonalnego. W tym celu Klient powinien wypełnić odpowiedni 
wniosek oraz spełniać określone we wniosku warunki. Zmiana kategorii może nastąpić jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku przez Bank, przy czym Bank zastrzega sobie prawo odmowy zmiany Kategorii Klienta na Klienta Profesjonalnego.
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BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (BANK)  
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(Imię i nazwisko Klienta)

 
 (data i miejsce urodzenia) (rodzaj i nr dokumentu tożsamości)

W związku z zamiarem zawarcia Umowy o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia 
lub zbycia papierów wartościowych, aby właściwie ocenić Pana/Pani wiedzę dot. tej usługi proszę odpowiedzieć na następujące pytanie:

Czy przyjęcie przez Bank Zlecenia Klienta oznacza, że zostanie ono przekazane do podmiotu, który odpowiedzialny jest za jego wykonanie tj. Domu 

Maklerskiego?  TAK  NIE

Na podstawie uzyskanych od Pani/Pana informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych objętych usługą 
przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych i doświadczenia inwestycyjnego, biorąc pod uwagę Pana/Pani indywidualną 
sytuację Bank niniejszym stwierdza, że powyższa usługa świadczona na podstawie Umowy o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług 
przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, w ocenie Banku jest dla Pani/Pana:

odpowiednia w zakresie następujących instrumentów finansowych:

 Obligacje Skarbowe

 Obligacje komunalne, tj. emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego

 Obligacje korporacyjne

 Proste fundusze typu ETF (ang. Exchange Traded Fund – otwarty fundusz notowany na giełdzie), tj. ETF indeksowe i akcyjne niewykorzystujące 
mechanizmu dźwigni finansowej

 Złożone fundusze typu ETF (ang. Exchange Traded Fund – otwarty fundusz notowany na giełdzie), tj. ETF wykorzystujące mechanizm dźwigni 
finansowej (ang. leveraged) lub odwrotne ETF (ang. inverse), których wycena jest odwrotnie zależna od zachowania indeksu bazowego

 Produkty strukturyzowane dopuszczone do obrotu regulowanego (ETP – Exchange Traded Products)

 Akcje, Prawa do Akcji, Kwity Depozytowe (ang. GDR–Global Depository Receipt, ADR–American Depository Receipt), Certyfikaty inwestycyjne

nieodpowiednia w zakresie następujących instrumentów finansowych:

 Obligacje Skarbowe

 Obligacje komunalne, tj. emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego

 Obligacje korporacyjne

 Proste fundusze typu ETF (ang. Exchange Traded Fund – otwarty fundusz notowany na giełdzie), tj. ETF indeksowe i akcyjne niewykorzystujące 
mechanizmu dźwigni finansowej

 Złożone fundusze typu ETF (ang. Exchange Traded Fund – otwarty fundusz notowany na giełdzie), tj. ETF wykorzystujące mechanizm dźwigni 
finansowej (ang. leveraged) lub odwrotne ETF (ang. inverse), których wycena jest odwrotnie zależna od zachowania indeksu bazowego

 Produkty strukturyzowane dopuszczone do obrotu regulowanego (ETP – Exchange Traded Products)

 Akcje, Prawa do Akcji, Kwity Depozytowe (ang. GDR–Global Depository Receipt, ADR–American Depository Receipt), Certyfikaty inwestycyjne

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

Pieczęć i podpis Pracownika Podpis Klienta (SV)

OŚWIADCZENIE

W związku z zamiarem zawarcia za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A., działającego jako agent firmy inwestycyjnej Dom Maklerski Banku 
Handlowego S.A., Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., upoważniam Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
do przekazania Domowi Maklerskiemu Banku Handlowego S.A. informacji o powyższym wyniku oceny wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego.

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

Pieczęć i podpis Pracownika Podpis Klienta (SV)
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