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Zgoda na przekazywanie przez Q Securities S.A. informacji
za pomocą trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej
Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Q Securities”) świadczy lub może świadczyć usługi maklerskie określone w
odpowiednich regulaminach świadczenia usług maklerskich przez Q Securities („Usługi”). Przepisy Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej
dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE („MiFID II”) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EU) nr
648/2012 („MiFIR”) oraz związanych z nimi aktów delegowanych i aktów implementujących powyższe przepisy do polskiego
porządku prawnego, a także postanowienia odpowiednich rekomendacji i wytycznych organów nadzoru nakładają na Q
Securities obowiązki w zakresie przekazywania Klientowi określonych informacji o Q Securities, świadczonych Usługach,
oferowanych za pośrednictwem Q Securities instrumentach finansowych lub mogących być przedmiotem Usług. Jako:
•

•

„Trwały Nośnik” lub „Trwały nośnik informacji” rozumie się plik PDF, wiadomość e-mail, nośnik pamięci, płyta DVD, płyta
CD lub inne środki zapisu informacji, które zgodnie z właściwymi przepisami, pozwalają ich użytkownikowi na
przechowywanie informacji w sposób umożliwiający przyszłe z nich korzystanie przez okres odpowiedni do celów informacji
oraz na niezmienione ich odtworzenie,
„Strona internetowa Q Securities” rozumie się stronę internetową www.qsecurities.pl, w zakresie jakim zawiera informacje
przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, przy czym informacje o dokładnym miejscu (adresie) na stronie internetowej
Q Securities, Q Securities może przekazać Klientowi w oddzielnej wiadomości e-mail lub innej formie, w tym elektronicznej.

Działając w imieniu niżej wskazanego klienta („Klient”):
Firma / nazwa Klienta
Siedziba (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica,
numer domu i lokalu)
Sąd rejestrowy i numer KRS (lub inny właściwy
organ rejestracyjny i odpowiedni numer)
mając na uwadze powyższe informacje niniejszym oświadczam(y), iż:
1. Wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Q Securities za pomocą innego niż papier Trwałego Nośnika:
a) wszelkich regulaminów świadczenia Usług na rzecz Klienta,
b) informacji o prawie do złożenia wniosku o zmianę kategorii Klienta,
c) informacji, czy zmiana kategorii Klienta wiązać się będzie z obniżeniem poziomu ochrony Klienta,
d) informacji na temat warunków umowy o świadczenie danej Usługi,
e) Szczegółowych informacji dotyczących Q Securities S.A. oraz świadczonych usług,
f) Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Q Securities S.A.
g) Ogólnego opisu istoty i charakteru instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty
finansowe,
h) Informacji o kosztach i opłatach jakie wiążą się ze świadczonymi przez Q Securities S.A. usługami (informacja ex ante),
i) informacji na temat sposobu przechowywania instrumentów finansowych lub funduszy Klienta, zabezpieczenia tych
instrumentów finansowych i funduszy oraz na temat innych zobowiązań,
j) informacji dotyczących wykonania zlecenia i zawierania innych transakcji oraz powiadomień potwierdzających
wykonanie zlecenia i zawarcie innych transakcji,
k) informacji dotyczących zestawienia przechowywanych instrumentów finansowych Klienta,
l) wszelkich innych informacji, które Q Securities obowiązany jest przekazać na Trwałym Nośniku na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
m) innych dokumentów związanych z Usługami, które Q Securities obowiązany jest przekazać Klientowi na podstawie
rekomendacji lub wytycznych właściwych organów nadzoru,
2. Wyrażamy zgodę na Przekazywanie przez Q Securities informacji za pośrednictwem Strony internetowej Q Securities w
zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Zgoda wskazana w pkt. 1 powyżej, obejmuje również wszelkie zmiany w zakresie informacji i dokumentów tam wskazanych.
4. Informacje lub dokumenty wskazane w pkt. 1 powyżej, zamieszczone na Trwałym Nośniku, mogą być przesyłane lub
udostępniane Klientowi za pośrednictwem: (i) środków komunikacji elektronicznej, o ile wypełniają powyższe wytyczne
pozwalające za uznanie ich za Trwały Nośnik, lub (ii) poczty elektronicznej - na adres e-mail wskazany przez Klienta jako
adres do korespondencji z Klientem.
5. Klient posiada stały dostęp do Internetu.
6. Wyrażając zgodę, o której mowa powyżej, rozumiem(y), że Klientowi przysługuje wybór: (i) pomiędzy przekazywaniem
informacji określonych w pkt. 1 powyżej w formie papierowej, a przekazywaniem ich przez Q Securities w innej formie
(Trwały Nośnik), (ii) pomiędzy przekazywaniem informacji o których mowa w pkt. powyżej w formie papierowej, a
przekazywaniem ich za pośrednictwem Strony internetowej Q Securities.
W imieniu Klienta:

_
data

podpis(y)
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