Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego
zwana dalej „Umową”, zawarta dnia
pomiędzy

-

w

-

Deutsche Bank Polska S.A. – Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy , Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022493,
REGON: 350526107 i NIP 676 01 07 416, kapitał zakładowy 2 651 449 384 zł opłacony w całości reprezentowaną przez:
1.
2.

zwanym dalej „Biurem Maklerskim” lub „Bankiem”, a
Imię i nazwisko/ nazwa firmy:
Adres zamieszkania/siedziby:
Data urodzenia:

-

-

PESEL/REGON/KRS:

Nazwa dokumentu tożsamości:
Tel. kontaktowy:

Seria i nr dokumentu tożsamości:
Fax:

Adres e-mail:

Zwanym/-i dalej „Klientem”.
Biuro Maklerskie i Klient zwani są dalej łącznie „Stronami”.

2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.

Zobowiązania Klienta
§3
1. Klient zobowiązuje się do składania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych w związku z przekazywaną Rekomendacją Inwestycyjną
lub Portfelem Modelowym, wyłącznie w Biurze Maklerskim.

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416. www.deutschebank.pl
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1.

Zakres świadczonych usług
§1
Na podstawie niniejszej „umowy” (dalej „Umowa”) oraz na warunkach w niej określonych Biuro Maklerskie zobowiązuje się do świadczenia na rzecz
Klienta usług doradztwa inwestycyjnego polegających na sporządzaniu i przekazywaniu Klientowi Rekomendacji Inwestycyjnych oraz Portfeli
Modelowych, w oparciu potrzeby i ocenę indywidualnej sytuacji Klienta, zgodnie z ustaloną przez Strony strategią inwestycyjną, opisaną
w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
Szczegółowe zasady świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy określa Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego
przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. (dalej „Regulamin”).
Biuro Maklerskie niniejszym klasyfikuje Klienta do kategorii klientów detalicznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w odniesieniu do usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy.
Znaczenie wyrażeń pisanych wielką literą, których definicji nie zawiera niniejsza Umowa określone jest w Regulaminie. w razie kolizji definicji
rozstrzygające jest znaczenie nadane niniejszą Umową.
§2
Rekomendacje Inwestycyjne oraz Portfele Modelowe będą przekazywane wyłącznie Klientom, na rzecz których Biuro Maklerskie świadczy usługi
w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych.
Rekomendacje Inwestycyjne oraz Portfele Modelowe będą przekazywane Klientowi:
a. w formie ustnej (za pośrednictwem rejestrowanych rozmów telefonicznych), lub
b. w formie elektronicznej (na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej), lub
c. w formie pisemnej (możliwy wyłącznie odbiór osobisty w Biurze Maklerskim, Oddziale Banku lub Regionalnym Centrum Inwestycyjnym).
W celu identyfikacji Klienta, któremu przekazywane są Rekomendacje Inwestycyjne oraz Portfele Modelowe z pośrednictwem telefonu, upoważniony
pracownik Biura Maklerskiego, lub Regionalnego Centrum Inwestycyjnego, może żądać od Klienta podania hasła, ustalonego w Karcie Klienta.
Rekomendacje Inwestycyjne oraz Portfele Modelowe przekazywane są Klientowi na numer telefonu, lub adres poczty elektronicznej podany przez
Klienta w Karcie Klienta.

2. W celu zapewnienia, że zakres świadczonej na rzez Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego jest dla Klienta odpowiedni, Klient zobowiązuje się do
bieżącego informowania Biura Maklerskiego na piśmie o zmianie swojej sytuacji finansowej, wiedzy i doświadczeniu w zakresie inwestowania w
Instrumenty Finansowe, celu inwestycyjnym i maksymalnym akceptowalnym poziomie ryzyka.
3. Rekomendacje Inwestycyjne, Portfele Modelowe oraz wszystkie inne informacje i raporty otrzymywane od Biura Maklerskiego, w ramach
świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie w celu zawierania transakcji na rachunek własny.
Klient zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim, bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego, Rekomendacji Inwestycyjnych, Portfeli
Modelowych, ani żadnych innych informacji oraz raportów otrzymywanych od Biura Maklerskiego w ramach świadczonej usługi doradztwa
inwestycyjnego, z zastrzeżeniem przypadków, gdy te Rekomendacje Inwestycyjne, Portfele Modelowe oraz inne informacje i raporty:
a) zostały wcześniej podane do publicznej wiadomości, lub
b) ujawnienie takie jest wymagane przez właściwe instytucje na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Wynagrodzenie
§4
1. Z tytułu usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej na rzecz Klientów Biuro Maklerskie nie pobiera od Klienta opłat.
2. Biuro Maklerskie pobiera od Klientów prowizje i opłaty z tytułu transakcji zawieranych za pośrednictwem Biura Maklerskiego na podstawie przekazywanych
Rekomendacji Inwestycyjnych oraz Portfeli Modelowych, zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat.

1.

2.

1.

2.

Odpowiedzialność
§5
Rekomendacje Inwestycyjne i Portfele Modelowe uzyskane przez Klienta od Biura Maklerskiego w ramach świadczenia usługi doradztwa
inwestycyjnego, nie mogą być traktowane i postrzegane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych
rezultatów (zysków) z transakcji realizowanych na podstawie tych Rekomendacji Inwestycyjnych oraz Portfeli Modelowych.
Ostateczną decyzję odnośnie nabycia lub zbycia oraz powstrzymania się od nabycia lub zbycia Instrumentu Finansowego, Klient podejmuje wyłącznie na
podstawie własnej analizy ryzyka oraz indywidualnych decyzji, podjętych niezależnie od Biura Maklerskiego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za
własne decyzje inwestycyjne.
§6
Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za wynik finansowy transakcji realizowanych w związku ze świadczoną usługą doradztwa
inwestycyjnego i wynikające z tego dla Klienta skutki, w szczególności za nieosiągnięcie przez Klienta spodziewanych korzyści lub zysków z transakcji,
które zależą od czynników rynkowych niezależnych od Biura Maklerskiego, o ile Biuro Maklerskie i osoby, za które ponosi ono odpowiedzialność,
udzieliło Klientowi Rekomendacji Inwestycyjnej lub przekazało Portfel Modelowy z zachowaniem należytej staranności, przez Biuro Maklerskie.
Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek realizacji decyzji inwestycyjnych podjętych na
podstawie udzielonej Rekomendacji Inwestycyjnej, lub przekazanego Portfela Modelowego, o ile Biuro Maklerskie i podmioty, za które ponosi ono
odpowiedzialność dochowały należytej staranności.

Termin obowiązywania i wypowiedzenie umowy
§7
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron, na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Niniejsza Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia
Instrumentów Finansowych, zawartej pomiędzy Biurem Maklerskim, a Klientem.
Pozostałe
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane w drodze dwustronnych negocjacji, a w przypadku braku porozumienia zostaną
skierowane do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, którego właściwość określana jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Klienta i Biura Maklerskiego.
5. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Podpis Klienta(ów)

Wypełniają upoważnione osoby z Banku

Podpis osoby w imieniu Biura Maklerskiego
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Wypełnia(ją) Klient(ci)

Załącznik nr 1
do Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A.

Oświadczenia Klienta
Ja, niżej podpisany/podpisana / My niżej podpisani
1.
imię i nazwisko, nr PESEL

2.
imię i nazwisko, nr PESEL

działający w imieniu i na rzecz:

imię i nazwisko/nazwa firmy

zwany/zwani dalej „Klientem”,
w związku z zawarciem z Biurem Maklerskim Deutsche Banku Polska S.A. Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego niniejszym
oświadczam(y), co następuje:
Oświadczenie o otrzymaniu regulacji i wymaganych informacji
1) przed podpisaniem Umowy otrzymałem/otrzymałam/otrzymaliśmy następujące dokumenty oraz zapoznałem/zapoznaliśmy się z ich treścią
i akceptuję/akceptujemy wszystkie ich postanowienia:
a) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A.
b) Broszurę MiFID, zawierającą informacje m.in. o stosowanej w Biurze Maklerskim Polityce działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
Polityce przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów, oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe.
2) zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/poinformowana/poinformowani, że Biuro Maklerskie może udostępnić Polityki, o których mowa
w pkt. 1) b. powyżej, na życzenie Klienta,
3) przed podpisaniem Umowy zapoznałem/zapoznałam/zapoznaliśmy się z zamieszczonymi na Stronie Internetowej lub przekazanymi Klientowi na
trwałym nośniku informacji przez Biuro Maklerskie szczegółowymi informacjami dotyczącymi Biura Maklerskiego oraz usług, które mają być
świadczone na podstawie Umowy.
Zgoda na udostępnianie informacji w ramach Grupy Deutsche Bank
4) wyrażam(y) zgodę na ujawnianie informacji związanych z zawarciem i realizacją Umowy podmiotom krajowym lub zagranicznym, powiązanym
z Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt nad Menem) w celu:
a) przeciwdziałania wykorzystaniu działalności Banku dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, lub innymi przestępstwami,
b) realizacji obowiązków sprawozdawczych, w tym sporządzania sprawozdań na potrzeby Deutsche Bundesbank,
c) realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Grupy Deutsche Bank w celu przeciwdziałania
praniu pieniędzy.
Zgoda na nagrywanie rozmów telefonicznych
5) □ wyrażam(y) zgodę* na nagrywanie przez Biuro Maklerskie rozmów telefonicznych w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy oraz
na przechowywanie zapisu dźwięku na magnetycznych, optycznych, magnetooptycznych lub innych nośnikach informacji.

Klasyfikacja klienta i ocena profilu inwestycyjnego Klienta
6) zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/poinformowana/poinformowani o zaklasyfikowaniu Klienta przez Bank, ze skutkiem dla Biura
Maklerskiego, do kategorii klientów detalicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. nr
183, poz. 1538 z późn. zm.),
7) przedstawiłem/przedstawiłam/przedstawiliśmy Biuru Maklerskiemu wszystkie informacje potrzebne do dokonania przez Biuro Maklerskie oceny
poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w Instrumenty Finansowe,
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
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*) nie wyrażenie niniejszej zgody przez Klienta skutkuje brakiem możliwości właściwego wykonywania Umowy przez Biuro Maklerskie.

8) zapoznałem/zapoznałam/zapoznaliśmy się z wynikiem oceny, o której mowa w pkt. 7) powyżej, przeprowadzonej przez Biuro Maklerskie w
odniesieniu do przekazanych przez Klienta informacji, oraz przyjmuję do wiadomości, że dokonana ocena jest wykorzystywana w zakresie
czynności objętych Umową,
Informacja o ryzykach
9) jestem świadomy/świadoma/jesteśmy świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe oraz związaną z nim możliwością
poniesienia straty,
10) jestem świadomy/świadoma/jesteśmy świadomi, że żadne informacje uzyskane od Biura Maklerskiego, w tym przekazywane Klientowi
Rekomendacje Inwestycyjne oraz Portfele Modelowe, nie mogą być traktowane i postrzegane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja
osiągnięcia potencjalnych lub oczekiwanych rezultatów (zysków) z transakcji, lub uniknięcia strat,
Sposób przekazywania informacji lub składania oświadczeń
11) jeżeli zgodnie z wymogami prawa Biuro Maklerskie w związku z usługami świadczonymi na podstawie Umowy ma przekazać Klientowi informacje
przy użyciu trwałego nośnika informacji, wówczas Klient wybiera ich przekaz: na trwałym nośniku informacji innym niż papier,
12) □ wyrażam(y) zgodę* na przekazanie Klientowi przez Biuro Maklerskie za pośrednictwem Strony Internetowej informacji, które nie są adresowane
indywidualnie do Klienta
13) □ wyrażam(y) zgodę* na składanie Klientowi oświadczeń (woli lub wiedzy) oraz wysyłanie Rekomendacji Inwestycyjnych oraz Portfeli Modelowych
w postaci elektronicznej,
14) □ przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości i akceptuję/akceptujemy*, że zarówno Biuro Maklerskie jak i inne podmioty należące do Grupy Deutsche
Bank mogą okresowo inwestować swoje środki w ten sam rodzaj aktywów, który jest przedmiotem Rekomendacji Inwestycyjnej. Poza tym,
podmioty z Grupy Deutsche Bank jako podmioty działające na rynkach finansowych mogą, zgodnie ze swoim zakresem działalności, świadczyć
różne usługi lub być związane umowami z podmiotami emitującymi papiery wartościowe będące przedmiotem Rekomendacji Inwestycyjnej,
15) □ zawierając Umowę z Biurem Maklerskim działam(y) w imieniu własnym na rachunek własny,

imię i nazwisko, adres beneficjenta rzeczywistego

imię i nazwisko, adres beneficjenta rzeczywistego
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Ochrona danych osobowych
16) oświadczam(y), że zostałem poinformowany/zostaliśmy poinformowani, iż:
a) administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,
poz. 883 ze zm.) są:
a.
Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, oraz
b.
DB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26,
b) dane osobowe są zbierane w celu wykonywania czynności objętych Umową i innych czynności z zakresu działalności bankowej, maklerskiej
oraz prowadzenia marketingu,
c) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz współpracujące z administratorem na
podstawie zawartych umów; w szczególności Deutsche Bank Polska S.A. oraz DB Securities S.A. ma prawo udostępniania danych osobowych
Klienta oraz informacji o czynnościach bankowych lub maklerskich, związanych z negocjowaniem, zawieraniem i realizacją Umowy:
a.
do Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt nad Menem) oraz
powiązanym z nim podmiotom krajowym lub zagranicznym mającym siedzibę w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
w celu:
i. zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych Bankowi lub Domowi Maklerskiemu środków pieniężnych lub Instrumentów Finansowych,
ii. przeciwdziałania wykorzystaniu działalności Banku, lub Domu Maklerskiego dla celów mających związek z przestępstwem, o którym
mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, lub innymi przestępstwami,
iii. realizacji obowiązków sprawozdawczych w tym sporządzania sprawozdań na potrzeby Deutsche Bundesbank z siedzibą we Frankfurcie,
zgodnie z niemieckim prawem bankowym,
b.
do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A (BIK) oraz do Związku
Banków Polskich, z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A (ZBP), administrującemu systemem Bankowy Rejestr,
w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;
c.
za pośrednictwem BIK bankom i innym instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków;
d) podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych koniecznych do zawarcia Umowy, może skutkować odmową jej zawarcia,
e) Klient prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
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Wypełnia(ją) Klient(ci)

Data złożenia wniosku:
Miejsce:

-

Podpis Klienta

Podpis Klienta

Potwierdzenie tożsamości Klienta i jego podpisu przez upoważnionego pracownika podmiotu z Grupy Deutsche Bank

Podpis upoważnionego pracownika z Grupy Deutsche Bank

1) Beneficjent rzeczywisty to:
a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest
transakcja lub prowadzona jest działalność,
b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej,
z wyjątkami określonymi w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi,
c) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawuje kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi
oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wyłączonych przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi2.
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*) zaznaczyć właściwy kwadrat
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Załącznik nr 2
do Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A.

Oświadczenia Klienta w sprawie wyboru strategii inwestycyjnej
Ja, niżej podpisany/podpisana / My niżej podpisani
1.
imię i nazwisko, nr PESEL

2.
imię i nazwisko, nr PESEL

działający w imieniu i na rzecz:

imię i nazwisko/nazwa firmy

zwany/zwani dalej „Klientem”
w związku z zawarciem z Biurem Maklerskim Deutsche Banku Polska S.A. Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego niniejszym
oświadczam(y), co następuje:
1) zostałem poinformowany /zostaliśmy poinformowani o strategiach inwestycyjnych oferowanych przez Biuro Maklerskie w ramach świadczonej
usługi doradztwa inwestycyjnego, oraz związanych z nimi ryzykach,
2) zostałem poinformowany/zostaliśmy poinformowani o wyniku oceny profilu inwestycyjnego Klienta, w odniesieniu do usługi doradztwa
inwestycyjnego, która ma być świadczona na podstawie Umowy,
3) biorąc pod uwagę wynik oceny profilu inwestycyjnego Klienta, moją/naszą sytuację finansową oraz zakładany przeze mnie/przez nas cel
inwestycyjny, wyrażam(y) wolę, by usługa doradztwa inwestycyjnego była świadczona na moją/naszą rzecz według:
strategii agresywne / strategii zrównoważonej / strategii ochrony kapitału *,
*) niepotrzebne skreślić

4) zobowiązuję się/zobowiązujemy się do informowania upoważnionych pracowników Biura Maklerskiego, o każdej zmianie mojej/naszej
indywidualnej sytuacji, mającej wpływ na stosowanie wybranej wyżej strategii w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przez Biuro
Maklerskie na moją/naszą rzecz.
Wypełnia(ją) Klient(ci)

Data złożenia wniosku:
Miejsce:

-

Podpis Klienta

Podpis Klienta

Potwierdzenie tożsamości Klienta i jego podpisu przez upoważnionego pracownika podmiotu z Grupy Deutsche Bank
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Podpis upoważnionego pracownika z Grupy Deutsche Bank

Załącznik nr 3
do Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A.

Informacja o konfliktach interesów, mogących powstać w związku ze świadczeniem
na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego
Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. informuje, że przedmiotem materiałów oraz rekomendacji przekazywanych Klientom
w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego mogą być instrumenty finansowe lub emitenci dla których/które/z którymi/od których:
a) Biuro Maklerskie, lub inny podmiot z Grupy Deutsche Bank AG pełni funkcję oferującego lub uczestnika konsorcjum dystrybucyjnego, lub dystrybutora i
w związku z tym, Biuro Maklerskie lub Bank, może otrzymywać wynagrodzenie od osób trzecich (np. emitentów, funduszy inwestycyjnych itp.)
wynagrodzenia z tytułu nabycia przez Klienta instrumentu finansowego będącego przedmiotem rekomendacji,
b) Biuro Maklerskie świadczy usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych (np. w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych) i otrzymuje z tego
tytułu wynagrodzenie, lub nabywa te instrumenty finansowe na rachunek innych Klientów w ramach usługi zarządzania portfelem instrumentów
finansowych,
c) są nabywane na własny rachunek przez Biuro Maklerskie, lub Deutsche Banku Polska S.A. , lub inny podmiot z Grupy Deutsche Ban k, lub przez
pracowników Grupy Deutsche Bank,
d) Biuro Maklerskie, lub inny podmiot Grupy DB posiada relacje biznesowe w tym świadczy usługi maklerskie lub doradcze, prowadzi rachunki bankowe,
udziela kredytów, nabywa lub dostarcza inne usługi lub produkty,
e) pracownicy Biura Maklerskiego, Deutsche Banku Polska S.A. lub innych podmiotów Grupy Deutsche Bank mogą otrzymywać świadczenia
niepieniężne w postaci uczestnictwa w organizowanych przez emitentów szkoleniach, konferencjach, spotkaniach z inwestorami.
Opisane wyżej sytuacje mogą prowadzić do konfliktów interesów. Jednocześnie Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. informuje, że posiada
procedury wewnętrzne zapobiegające powstawaniu konfliktu interesów, jak również procedury zapobiegające naruszeniu interesu Klienta w sytuacji
wystąpienia rzeczywistego konfliktu interesów. Zasady zarządzania konfliktami interesów zostały opisane w Broszurze MiFID, wręczanej klientowi
przed zawarciem umowy o świadczenie usług.

Oświadczenie Klienta
Oświadczam, że zostałem poinformowany zgodnie z § 23 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i
warunków postępowania firm inwestycyjnych , banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz, banków
powierniczych, o potencjalnych konfliktach interesów mogących powstać w związku z zawieraną umową o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego
i wyrażam zgodę na zawarcie tej umowy oraz kontynuowanie usługi doradztwa inwestycyjnego.
Wypełnia(ją) Klient(ci)

Miejsce:

-

Podpis Klienta
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Data złożenia wniosku:

