UCHWAŁA ZARZĄDU NR 237/2014
Noble Securities S.A.
podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 14 października 2014 roku
w sprawie:

1.

2.

zasad oprocentowania środków pieniężnych powierzonych przez
Klientów Noble Securities S.A. (dotyczy Rachunku Noble Markets MT4)

Zarząd Noble Securities S.A. („NS”), mając na uwadze odpowiednie przepisy prawa oraz
§ 16 ust. 6 i 7 „Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń
poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe
(CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez
Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC” („Regulamin”) ustala, że w zakresie
dotyczącym środków pieniężnych Klientów na Rachunku Noble Markets MT4 Klienta:
1) oprocentowanie środków pieniężnych Klienta zaksięgowanych na Rachunku
Pieniężnym Klienta o godzinie 23:59:59 w Danym Dniu Roboczym od poniedziałku do
czwartku oraz o godz. 21:59:59 w danym Dniu Roboczym w piątek dla środków
pieniężnych Klienta w kwocie wyższej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100)
wynosi 2,00% (dwa procent) w skali roku, przy czym oprocentowaniu podlegają
jedynie wolne środki pieniężne zgromadzone na Rachunku Pieniężnym w ramach
Rachunku Noble Markets MT4; odsetki są doliczane do salda Rachunku Pieniężnego na
koniec każdego miesiąca; w pozostałych przypadkach środki pieniężne są
nieoprocentowane;
2) NS przechowuje środki pieniężne powierzone przez Klienta NS, w związku ze
świadczeniem usług maklerskich określonych w Regulaminie, na rachunkach
bankowych prowadzonych dla NS przez banki krajowe lub zagraniczne,
3) środki pieniężne Klientów są deponowane na rachunkach bankowych NS, o których
mowa w ppkt 2, odrębnie od środków pieniężnych NS; deponowanie środków
pieniężnych Klientów gwarantuje odrębne ich traktowanie od środków pieniężnych NS
oraz jest dokonywane w sposób mający na celu zagwarantowanie praw Klientów do
środków pieniężnych i uniemożliwiający wykorzystanie środków pieniężnych Klientów
przez NS na własny rachunek,
4) NS, przy wyborze banku krajowego lub zagranicznego, o którym mowa w ppkt 2,
w którym deponuje środki pieniężne Klientów, kieruje się należytą starannością,
w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi oraz biorąc
pod uwagę poziom wiedzy specjalistycznej oraz opinię, jaką cieszy się dany bank, jak
również system prawny i praktyki rynkowe związane z przechowywaniem środków
pieniężnych Klientów, które mogłyby mieć wpływ na prawo własności środków
pieniężnych należących do Klientów,
5) środki pieniężne Klientów deponowane przez NS na rachunkach bankowych NS,
o których mowa w ppkt 2, są co do zasady oprocentowane przez bank,
6) zasady oprocentowania przez banki, o których mowa w ppkt 2, w tym kapitalizacja
odsetek, mogą być różne dla różnych banków; wysokość tego oprocentowania jest
zmienna i uzależniona najczęściej od rynkowych stóp procentowych, np. takich jak
WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate - referencyjna wysokość oprocentowania
kredytów na polskim rynku międzybankowym) czy WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate
- roczna stopa procentowa, jaką płacą banki na rynku międzybankowym w Warszawie
za środki przyjęte w depozyt od innych banków) oraz aktualnych ustaleń z bankiem; z
uwagi na zmienność warunków w tym zakresie dodatkowe informacje są zamieszczone
na stronie internetowej NS (www.noblesemarkets.pl) w „Szczegółowych informacjach
dotyczących Noble Securities S.A.” (w dziale „O nas”),
7) NS pobiera pożytki z tytułu przechowania w bankach, o których mowa w ppkt 2,
środków pieniężnych Klientów i przeznacza je na poprawienie jakości usług
maklerskich świadczonych przez NS.
Zobowiązuje się Dyrektora Departamentu Rynków Zagranicznych do wdrożenia niniejszej
Uchwały poprzez przekazanie jej do wiadomości Klientów, w sposób zgodny z wymogami
określonymi w Regulaminie.
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Zobowiązuje się Sekretarza Zarządu do przekazania niniejszej Uchwały (wraz
z Załącznikiem) do wiadomości:
1) Członków Zarządu, którzy nie wzięli udziału w podejmowaniu niniejszej Uchwały,
2) Głównej Księgowej,
3) Dyrektora Departamentu Rynków Zagranicznych,
4) Dyrektora Departamentu Marketing i Public Relations,
5) Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej,
6) Dyrektora Departamentu Prawa i Biura Zarządu,
7) Audytora Wewnętrznego,
8) Inspektora Nadzoru ds. Prawnych,
9) Pracowników Biura Prawnego.
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci ważność Uchwała Zarządu NS nr
161/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 października 2014 r.

Liczba Członków Zarządu
Liczba obecnych Członków Zarządu
Uprawnionych do głosowania
Głosów „ZA”
Głosów „PRZECIW”
Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Imię i nazwisko

Stanowisko

Czcibor Dawid

Prezes Zarządu

Dominik Ucieklak

I Wiceprezes Zarządu

Norbert Kozioł

Wiceprezes Zarządu

Iwona Ustach

Wiceprezes Zarządu
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Podpis członka Zarządu
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