www.noblemarkets.pl

REGULAMIN PROMOCJI
„VIP”
(do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2018 roku)

1.
2.
3.

4.

§1
DEFINICJE
Niniejsza Promocja o nazwie „VIP” (dalej „Promocja”) nie jest grą losową ani zakładem
wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Noble Securities S.A. z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000018651; REGON: 350647408; NIP:
676 01 08 427; Kapitał zakładowy 3.494.747 zł w pełni opłacony dalej „Organizator”. Nadzór nad
Organizatorem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Słownik pojęć:
1) Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć następującą stronę
internetową: www.noblemarkets.pl;
2) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
3) Regulamin OTC – należy przez to rozumieć „Regulamin 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”, który jest
dostępny na Stronie Internetowej Organizatora;
4) Umowa OTC – należy przez to rozumieć „Umowę 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”, której
wzór jest dostępny na Stronie Internetowej Organizatora;
5) Promocja – należy przez to rozumieć promocję dla Klientów Noble Securities S.A., do której
Klienci mogą przystąpić po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie;
6) Okres Przystąpienia do Promocji – należy przez to rozumieć okres, w którym Klient może
przystąpić do Promocji, tj. okres począwszy od dnia 8 lutego 2018 r. (pierwszy dzień
Promocji) do dnia 30 kwietnia 2018 r. (włącznie z tym dniem, jako ostatnim dniem,
w którym można przystąpić do Promocji);
7) Okres Obowiązywania Promocji – należy przez to rozumieć okres, w trakcie którego
Uczestnikowi będą przysługiwać prawa i obowiązki wynikające z Promocji, przy czym

-1Centrala: Noble Securities S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa nr 33 T: +48 22 244 13 03 biuro@noblesecurities.pl
Dział Obsługi Klientów Noble Markets: T: + +48 22 212 54 37 dealing@noblemarkets.pl
REG.PROM.VIP.2018.31.1

www.noblemarkets.pl

5.

pierwszym dniem tego okresu jest potwierdzenie przez Organizatora udziału Uczestnika
w Promocji stosownie do postanowień § 4 ust. 1 pkt 4 Regulaminu;
8) System Transakcyjny Organizatora MT4 – rozumie się przez to oprogramowanie
informatyczne i system informatyczny Noble Markets System, wykorzystywane przez
Organizatora do obsługi klientów Organizatora na rynku OTC, na podstawie Regulaminu
OTC;
9) Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do Promocji przez
Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie i która nie zostanie
wykluczona z Promocji;
10) Rachunek Promocyjny – należy przez to rozumieć otwarty i prowadzony przez Organizatora
na rzecz Uczestnika, na podstawie Regulaminu OTC, rachunek prowadzony w złotych, EUR
lub USD służący do zawierania transakcji zgodnie z Regulaminem OTC i Umową OTC, przy
uwzględnieniu postanowień Regulaminu;
11) Oświadczenie – należy przez to rozumieć ustne oświadczenie Uczestnika o przystąpieniu do
Promocji lub pisemne oświadczenie Uczestnika o przystąpieniu do Promocji, którego wzór
jest określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu, zawierające m.in. oświadczenie
o deklarowanej wysokości wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Promocyjny;
12) Umowa o korzystanie / Umowa – pisemna umowa o korzystanie z Urządzenia, zawarta
pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której wzór jest określony w Załączniku nr 2 do
Regulaminu, przy czym korzystanie z Urządzenia na podstawie Umowy jest nieodpłatne
w przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków Promocji uprawniających go do nabycia
na własność Urządzenia. Jeżeli Uczestnik nie spełni warunków koniecznych do nabycia
Urządzenia i będzie musiał je zwrócić, Organizatorowi należne będzie zgodnie z Umową
wynagrodzenie za okres korzystania z Urządzenia przez Uczestnika;
13) Urządzenie – urządzenie mobilne typu smartfon, laptop lub tablet, określone w Umowie
o Korzystanie po indywidualnym ustaleniu z Uczestnikiem, przy czym maksymalna wartość
urządzenia nie może przekraczać 3.000 złotych;
14) Tabela Opłat i Prowizji – „Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. związanych ze
świadczeniem usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC)
w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD)”, dostępna w ramach oferty i Rachunku
Noble Markets MT4, w zakresie instrumentów finansowych dostępnych poza rynkiem
zorganizowanym (na rynku OTC) oraz w Systemie Transakcyjnym Organizatora;
15) Spread – różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego.
Wszelkie pozostałe pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć zgodnie
z brzmieniem ustalonym w Regulaminie OTC.
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§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Promocja nie jest limitowana liczbą Uczestników.
Uczestnik może posiadać maksymalnie 3 (słownie: trzy) Rachunki Promocyjne w Okresie
Obowiązywania Promocji, przy czym w sytuacji gdy Uczestnik posiada więcej niż jeden Rachunek
Promocyjny, każdy z Rachunków Promocyjnych Uczestnika powinien być prowadzony
w odrębnych walutach.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
Uczestnikiem Promocji, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą zostać osoby fizyczne, które ukończyły 18
(osiemnasty) rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które złożyły Oświadczenie
o przystąpieniu do Promocji.
W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy (przez co rozumie się również osoby zatrudnione
na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej), byli pracownicy lub członkowie władz
Organizatora oraz grupy kapitałowej, do której Organizator należy, podmiotów
współpracujących przy organizacji Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób, za
których rozumie się m.in., ale nie wyłącznie: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo
oraz małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców oraz rodzeństwo małżonków, a także osoby
pozostające w stosunku przysposobienia lub kurateli z tymi osobami.
Organizator odmawia udziału w Promocji osobom, o których mowa w ust. 2 powyżej, a w
przypadku uzyskania informacji o ich przystąpieniu do Promocji już po dopuszczeniu Uczestnika
(Uczestników) do Promocji, Organizator wyklucza z Promocji takiego Uczestnika (takich
Uczestników).
W Promocji mogą brać udział osoby, które podpisały Umowę OTC przed rozpoczęciem Okresu
Przystąpienia do Promocji.
W Promocji mogą brać udział osoby, które przystąpiły do innych promocji lub konkursów
organizowanych przez Organizatora przed rozpoczęciem Okresu Przystąpienia do Promocji.
Wykluczony z Promocji Uczestnik traci prawo do Urządzenia lub Karty Concierge.

§4
PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI
1. Przystąpienie do Promocji odbywa się według następującego porządku:
1) podpisanie Umowy OTC na zasadach określonych w Regulaminie OTC, chyba że podmioty
wymienione w § 3 ust. 1 Regulaminu podpisały Umowę OTC przed Okresem Przystąpienia do
Promocji,
2) dokonanie w Okresie Przystąpienia do Promocji jednorazowo lub w wielu transzach wpłaty
na rachunek bankowy Organizatora:
a) dla wpłat w PLN o numerze 38 1560 0013 2367 1860 9064 0007
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b) dla wpłat w USD o numerze 54 1560 0013 2367 1860 9064 0010
c) dla wpłat w EUR o numerze 81 1560 0013 2367 1860 9064 0009
Prowadzony na rzecz Organizatora przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
i przeznaczony do obsługi Klientów posiadających Rachunek Promocyjny, środków pieniężnych
w wysokości co najmniej 100.000,00 (sto tysięcy 00/100) złotych lub równowartości tej kwoty
wyrażonej w EUR lub USD przeliczonych na złote według kursu sprzedaży NBP z dnia
zaksięgowania przelewu przez Organizatora, przy czym w przypadku dokonania wpłat w wielu
transzach, ostatnia transza powinna wpłynąć na rachunek bankowy Organizatora nie później niż
w ostatnim dniu Okresu Przystąpienia do Promocji, z zastrzeżeniem ust. 2. (Organizator może
dokonać zmiany powyższego rachunku bankowego poprzez podanie do wiadomości
Uczestników, co nie stanowi zmiany Regulaminu).
3) złożenie Oświadczenia o przystąpieniu do Promocji,
4) potwierdzenie przez Organizatora udziału Uczestnika w Promocji; potwierdzenie będzie
dokonywane drogą elektroniczną na adres e-mailowy Uczestnika wskazany w formularzu
stanowiącym Załącznik nr 1. Jeżeli klient nie poda adresu e-mail w ww. formularzu,
potwierdzenie będzie wysłane na adres e-mail z Umowy OTC.
2. W przypadku wpłaty na Rachunek Promocyjny kwoty co najmniej 200.000,00 (dwieście tysięcy
00/100) złotych, Uczestnik korzysta z przywilejów Formuły Super VIP.
3. Do Promocji mogą przystąpić również uczestnicy poprzedniej edycji Promocji „VIP”.

1.

§5
ZASADY PROMOCJI
Po przystąpieniu przez Uczestnika do Promocji zgodnie z § 4 Regulaminu, udział w Promocji
polega na:
1) zwolnieniu Uczestnika w okresie 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od potwierdzenia przez
Organizatora udziału Uczestnika w Promocji z następujących opłat wskazanych w Tabeli Opłat
i Prowizji:
a) opłaty za przyjęcie przez Organizatora dyspozycji telefonicznej do wystawienia zlecenia
transakcyjnego w Systemie Transakcyjnym Organizatora oraz
b) opłaty za wypłatę (przelew lub przeksięgowanie) środków z Rachunku Pieniężnego
Uczestnika,
2) obniżeniu przez Organizatora w okresie 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od potwierdzenia
przez Organizatora udziału Uczestnika w Promocji, pod warunkiem utrzymywania stanu
Rachunku Promocyjnego, o którym mowa w ust. 9, wartości Spread, zgodnie z poniższą
tabelą, dla transakcji dokonywanych przez Uczestnika na instrumentach finansowych
objętych pakietem wybranym przez Uczestnika:
Pakiet Waluty

Instrument Spread
EURUSD
10
GBPUSD
17
USDJPY
17
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USDPLN
EURPLN
EURJPY

20
20
25

US.500
DE.30
UK.100
US.30
PL.20
EU.50

4
10
15
3
1.5
2

GOLD
SILVER
OIL.BRENT
OIL.WTI
COPPER
WHEAT

40
4
5
5
30
90

Pakiet Indeksy

Pakiet Towary

przy czym dla Uczestników Formuły SuperVIP Organizator obniża Spread zgodnie z poniższą
tabelą:
Instrument
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
USDPLN
EURPLN
EURJPY
US.500
DE.30
UK.100
US.30
PL.20
EU.50
GOLD
SILVER
OIL.BRENT
OIL.WTI
COPPER
WHEAT

Spread
10
17
17
20
20
25
4
10
15
3
1.5
2
40
4
5
5
30
90
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2.

3.

4.

a także Uczestnik może na swój wniosek uzyskać:
3) na okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy Urządzenie wraz
z aplikacją mobilną,
4) Kartę Noble Concierge na okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia wydania tej karty.
W przypadku przystąpienia do Promocji i wskazania Urządzenia lub Karty Noble Concierge
w Oświadczeniu, Organizator blokuje środki pieniężne na Rachunku Promocyjnym Uczestnika
w wysokości:
a) równowartości kwoty brutto Urządzenia przed jego przekazaniem Uczestnikowi, wskazanej
w § 2 Umowy o korzystanie lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR lub USD
przeliczonych na złote według kursu sprzedaży NBP z dnia zaksięgowania przelewu przez
Organizatora, celem zabezpieczenia wartości przekazanego Urządzenia wraz z aplikacją
mobilną, przy czym maksymalna kwota blokady wynosi 3.000,00 złotych
b) 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) złotych lub równowartości tej kwoty wyrażonej
w EUR lub USD przeliczonych na złote według kursu sprzedaży NBP z dnia zaksięgowania
przelewu przez Organizatora celem zabezpieczenia przyznania Karty Noble Concierge, przy
czym środki pieniężne Uczestnika blokowane są nie wcześniej niż w momencie podpisania
stosownych dokumentów dotyczących wydania imiennej Karty Noble Concierge na spotkaniu
z przedstawicielem Noble Concierge Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
co oznacza, iż maksymalna kwota zabezpieczenia w ramach Rachunku Promocyjnego może
wynieść 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych, przy czym Przez zablokowanie środków
pieniężnych rozumie się odpowiednie skorygowanie stanu Rachunku Pieniężnego Uczestnika.
Organizator dokonuje weryfikacji „Sumarycznego Wolumenu Obrotu Lotów” na Rachunku
Promocyjnym Uczestnika za okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia przystąpienia
Uczestnika do Promocji, rozumianego jako suma Zamkniętych Pozycji na Rachunku
Promocyjnym danego Uczestnika na instrumentach finansowych dostępnych poza rynkiem
zorganizowanym (na rynku OTC) i za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego Organizatora;
Sumaryczny Wolumen Obrotu Lotów ustalany jest wyłącznie przez Organizatora oraz
indywidualnie dla każdego Uczestnika; wolumen ten ustalany będzie jednorazowo na podstawie
historii Rachunku Promocyjnego Uczestnika za okres od pierwszego (stan Rachunku
Promocyjnego Uczestnika z godziny 21:59:59 CET z tego dnia) do ostatniego dnia ww. okresu.
Po dokonaniu przez Organizatora weryfikacji określonej w ust. 3 powyżej, Organizator przenosi
własność Urządzenia, zaś w przypadku Karty Noble Concierge, Organizator odstępuje od
pobrania opłaty za jej przyznanie Uczestnikowi, na jednym z następujących warunków:
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Lit.

Urządzenie /
Karta Noble
Concierge

Sumaryczny Wolumen
Obrotu Lotów na Rachunku
Promocyjnym Uczestnika

•

a)

przekazanie
Urządzenia
do
korzystania albo
przyznanie Karty
Noble Concierge

Nagroda / Sprzedaż Urządzenia /
Poniesienie kosztów Karty Noble
Concierge
Zwrot: Urządzenie nie przechodzi
na własność Uczestnika, a sam
Uczestnik zobowiązany jest do
zwrotu Urządzenia w ciągu 7 dni
od upływu okresu, na jaki
Urządzenie zostało zgodnie z
Umową przekazane
Uczestnikowi, przy czym
Organizator po przekazaniu mu
Urządzenia pobiera
wynagrodzenie w wysokości
połowy kwoty określonej w § 2
Umowy o korzystanie) z
Rachunku Promocyjnego
Uczestnika, a pozostałą część
pierwotnie zablokowanych
środków pieniężnych
odblokowuje.
mniej
niż
250 W przypadku, gdy Uczestnik nie
(słownie:
dwieście zwróci Urządzenia w
pięćdziesiąt 00/100) wymaganym terminie,
Organizator pobierze
Lotów
wynagrodzenie w wysokości
kwoty blokady wskazanej w § 2
Umowy o korzystanie.
Poniesienie kosztów Karty Noble
Concierge: Uczestnik ponosi
koszty przyznania mu Karty
Noble Concierge, a tym samym
Organizator pobiera
zablokowaną kwotę określoną w
ust. 2 lit. b) z Rachunku
Promocyjnego Uczestnika
tytułem wynagrodzenia za
przyznanie Karty Noble
Concierge.

•

co najmniej 250
(słownie:
dwieście
pięćdziesiąt 00/100)
Lotów

Nagroda: Urządzenie przechodzi
na własność Uczestnika
nieodpłatnie, a Organizator
odblokuje zablokowaną kwotę
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b)

przekazanie
Urządzenia
do
korzystania wraz
z
przyznaniem
Karty
Noble
Concierge

•

określoną w § 2 Umowy o
korzystanie na Rachunku
Promocyjnym Uczestnika
albo
Uczestnik nie ponosi kosztów
korzystania z Karty Noble
Concierge, a Organizator
odblokowuje zablokowaną kwotę
określoną w ust. 2 lit. b) na
Rachunku Promocyjnym
Uczestnika.
Zwrot Urządzenia: Urządzenie
nie przechodzi na własność
Uczestnika a sam Uczestnik
zobowiązany jest do zwrotu
Urządzenia w ciągu 7 dni od
upływu okresu, na jaki
Urządzenie zostało zgodnie z
Umową przekazane
Uczestnikowi, przy czym
Organizator po przekazaniu mu
Urządzenia pobiera
wynagrodzenie w wysokości
połowy kwoty określonej w § 2
Umowy o korzystanie z Rachunku
Promocyjnego Uczestnika, a
pozostałą część pierwotnie
mniej
niż
250 zablokowanych środków
(słownie:
dwieście pieniężnych odblokowuje.
pięćdziesiąt 00/100) W przypadku, gdy Uczestnik nie
zwróci Urządzenia w
Lotów
wymaganym terminie,
Organizator pobierze
wynagrodzenie w wysokości
kwoty blokady wskazanej w § 2
Umowy o korzystanie.
Poniesienie kosztów Karty Noble
Concierge: Uczestnik ponosi
koszty przyznania mu Karty
Noble Concierge, a tym samym
Organizator pobiera
zablokowaną kwotę określoną w
ust. 2 lit. b) z Rachunku
Promocyjnego Uczestnika
tytułem wynagrodzenia za
przyznanie Karty Noble
Concierge.
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•

•

5.

6.

co najmniej 250
(słownie:
dwieście
pięćdziesiąt 00/100)
Lotów, lecz mniej niż
500 (słownie: pięćset
00/100) Lotów

Nagroda: wyłącznie Urządzenie
przechodzi na własność
Uczestnika nieodpłatnie, a
Organizator odblokowuje na
Rachunku Promocyjnym
Uczestnika kwotę określoną w §
2 Umowy o korzystanie

Poniesienie kosztów Karty Noble
Concierge: Uczestnik ponosi
koszty przyznania mu Karty
Noble Concierge, a tym samym
Organizator pobiera
zablokowaną kwotę określoną w
ust. 2 lit. b) z Rachunku
Promocyjnego Uczestnika
tytułem wynagrodzenia za
przyznanie Karty Noble
Concierge.
Nagroda: Urządzenie przechodzi
na
własność
Uczestnika
nieodpłatnie oraz Uczestnik nie
ponosi kosztów korzystania z
co najmniej 500
Karty Noble Concierge, a
(słownie:
pięćset
Organizator
odblokowuje
00/100) Lotów
zablokowaną kwotę określoną w
§ 2 Umowy o korzystanie i ust. 2
lit. b) na Rachunku Promocyjnym
Uczestnika.

Organizator może przenieść własność Urządzenia, a w przypadku Karty Noble Concierge, może
odstąpić od pobrania opłaty za jej przyznanie Uczestnikowi, jeżeli Uczestnik spełni niezbędne
wymagania w zakresie Sumarycznego Wolumenu Obrotu Lotów na Rachunku Promocyjnym
Uczestnika, o których mowa w ust. 4, również przed upływem 12 (słownie: dwunastu) miesięcy.
W przypadku, gdy Uczestnikowi przekazano do korzystania jednocześnie Urządzenie oraz Kartę
Noble Concierge, a Sumaryczny Wolumen Obrotu Lotów na Rachunku Promocyjnym Uczestnika
w ciągu 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy o korzystanie wyniesie mniej
niż 500 (słownie: pięćset 00/100) Lotów, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia z dołu kosztów
używania Karty Noble Concierge przez okres 12 miesięcy – w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa
tysiące 00/100) złotych brutto (z VAT) lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR lub USD
przeliczonych na złote według kursu sprzedaży NBP z dnia zaksięgowania przelewu Klienta przez
Organizatora, przy czym Organizator samodzielnie pobiera tę kwotę z Rachunku Promocyjnego,
natomiast gdy Sumaryczny Wolumen Obrotu Lotów na Rachunku Promocyjnym Uczestnika
wyniesie mniej niż 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) Lotów Uczestnik zobowiązany jest
dodatkowo do pokrycia z dołu kosztów korzystania z Urządzenia przez okres 12 (słownie:
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dwunastu) miesięcy – w wysokości połowy kwoty Urządzenia wskazanej w § 2 Umowy
o korzystanie lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR lub USD przeliczonych na złote
według kursu sprzedaży NBP z dnia zaksięgowania przelewu Klienta przez Organizatora, przy
czym Organizator samodzielnie pobiera tę kwotę z Rachunku Promocyjnego. W przypadku, gdy
Uczestnik nie zwróci Urządzenia w wymaganym terminie, Organizator pobierze wynagrodzenie
w wysokości kwoty blokady wskazanej w § 2 Umowy o korzystanie.
7. Pobranie połowy wysokości kwoty wskazanej w § 2 Umowy o korzystanie, o którym mowa w ust.
4 powyżej nastąpi w ten sposób, że kwota ta jest zaokrąglana do pełnych setek złotych, to jest
końcówki kwot wynoszące mniej niż 50,00 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych zaokrągla się
w dół, a końcówki kwot wynoszące 50,00 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych i więcej
zaokrągla się w górę.
8. Organizator może przekazać Uczestnikowi do korzystania kolejne Urządzenie w ramach jednego
Rachunku Promocyjnego, jeżeli minął okres 12 miesięcy od spełnienia warunku obrotowego
zgodnie z ust. 4 dla poprzednio przekazanego Urządzenia. Uczestnikowi, który uczestniczył
w poprzedniej edycji Promocji „VIP” i w trakcie jej trwania spełnił warunek obrotowy, o którym
mowa w ust. 4, powyższe uprawnienie przysługuje po upływie 12 miesięcy od spełnienia tego
warunku.
9. Organizator może przyznać Uczestnikowi tylko jedną Kartę Noble Concierge w ramach jednego
Rachunku Promocyjnego, co oznacza, że Organizator może przyznać Uczestnikowi nie więcej niż
3 (słownie: trzy) Karty Noble Concierge w przypadku, gdy Uczestnik posiada 3 (słownie: trzy)
Rachunki Promocyjne prowadzone w 3 (słownie: trzech) różnych walutach.
10. Uczestnikowi przysługuje obniżony Spread, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, tylko w przypadku
kiedy na jego Rachunku Promocyjnym znajdują się środki pieniężne (balance), w kwocie co
najmniej 100.000,00 złotych (sto tysięcy 00/100), a w przypadku Formuły Super VIP 200.000,00
(dwieście tysięcy 00/100) złotych. W przypadku kiedy wartość środków pieniężnych
zdeponowanych na Rachunku Promocyjnym spadnie poniżej tego poziomu, Organizator za
pomocą Systemu Transakcyjnego Organizatora MT4, wzywa Uczestnika do uzupełnienia
środków pieniężnych. Jeżeli Uczestnik dokona uzupełniania środków pieniężnych na Rachunku
Promocyjnym w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania Organizatora, nie zostaje wykluczony
z Promocji i dalej korzysta z obniżonego Spreadu od dnia, w którym uzupełnił Rachunek
Promocyjny do minimalnej wymaganej wysokości środków pieniężnych.
11. Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% wartości Urządzenia lub Karty Noble
Concierge sfinansuje Organizator i uiści na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego
w imieniu Uczestnika, po spełnieniu przez Uczestnika warunków do przyznania nagrody na
podstawie Regulaminu (zgodnie z ust. 4 lub 5).
12. W przypadku kiedy Uczestnik nie spełni warunków do przyznania nagrody na podstawie
Regulaminu, Organizator wystawia Uczestnikowi fakturę VAT w związku z pobraniem z Rachunku
Promocyjnego Uczestnika kwoty/kwot wskazanych w ust. 6. Faktura VAT wystawiana jest
w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzeń uzasadniających jej wystawienie i niezwłocznie
przekazywana Uczestnikowi.
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1.
2.

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

5.

§6
WYDANIE URZĄDZENIA LUB KARTY NOBLE CONCIERGE
Organizator wyda, w dniu zawarcia Umowy o korzystanie, Urządzenie wraz z aplikacją mobilną
Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji.
Organizator wyda Kartę Noble Concierge Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji, nie
później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od dnia złożenia przez Uczestnika wniosku
o wydanie Karty Noble Concierge i po złożeniu przez Uczestnika zobowiązania do pokrycia
kosztów Karty Noble Concierge, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.
§7
WYKLUCZENIE Z PROMOCJI
W przypadku, gdy Uczestnik zostanie wykluczony z Promocji po zawarciu Umowy o korzystanie,
wówczas Organizator pobierze zablokowaną kwotę określoną w § 2 Umowy o korzystanie
z Rachunku Promocyjnego Uczestnika jako wynagrodzenie za Urządzenie.
W przypadku, gdy Uczestnik zostanie wykluczony z Promocji po przyznaniu Karty Concierge,
wówczas Organizator pobierze zablokowaną kwotę określoną w § 5 ust. 2 lit. b) z Rachunku
Promocyjnego Uczestnika jako wynagrodzenie za przyznanie Karty Concierge.
W przypadku, gdy Uczestnik zostanie wykluczony z Promocji, a Umowa OTC nie zostanie
rozwiązana, Uczestnik ma prawo do korzystania z pełnej oferty Organizatora Promocji w zakresie
określonym w Umowie OTC i Regulaminie OTC.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji
we wszystkich Punktach Obsługi Klienta Organizatora oraz na Stronie Internetowej Organizatora.
Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wprost lub odpowiednio
postanowienia Regulaminu OTC.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych
w celu związanym z organizacją niniejszej Promocji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
Organizator może wprowadzać zmiany w Regulaminie z następujących przyczyn:
1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają wpływ na
świadczone przez Organizatora usługi lub na obsługę Klienta,
2) zmiany wykładni przepisów prawa, o których mowa w pkt 1), będącej skutkiem orzeczeń
sądów lub uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Komisję
Nadzoru Finansowego lub inne właściwe organy lub urzędy,
3) zmian zakresu lub sposobu świadczonych przez Organizatora usług,
4) konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz zapewnienia
jednoznaczności postanowień Regulaminu.
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6. Organizator, na co najmniej tydzień przed dniem wprowadzenia w życie zmian w Regulaminie,
zamieszcza na Stronie Internetowej Organizatora informację o treści tych zmian i terminie ich wejścia w
życie oraz przesyła na e-mail Uczestnika Promocji informację o wprowadzonych zmianach wraz z treścią
zmian, a także udostępnia do wiadomości Uczestników Promocji informację o takich zmianach wraz z ich
treścią w Punktach Obsługi Klienta Organizatora.
7. Organizator, w terminie, o którym mowa w ust. 6, zamieszcza na Stronie Internetowej Organizatora, poza
informacjami, o których mowa w ust. 6, również tekst jednolity Regulaminu, który będzie obowiązywał
po wejściu w życie zmian w Regulaminie.
8. Uczestnik Promocji w przypadku dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie Promocji ma prawo
rezygnacji z uczestnictwa w Promocji do czasu wejścia w życie tych zmian.
9. Jeżeli Uczestnik Promocji nie zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji do czasu wejścia w życie zmian
Regulaminu, zmieniona treść Regulaminu Promocji wiąże Uczestnika Promocji i Organizatora od dnia
wejścia w życie zmian Regulaminu Promocji.

- 12 Centrala: Noble Securities S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa nr 33 T: +48 22 244 13 03 biuro@noblesecurities.pl
Dział Obsługi Klientów Noble Markets: T: + +48 22 212 54 37 dealing@noblemarkets.pl
REG.PROM.VIP.2018.31.1

www.noblemarkets.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU PROMOCJI
„VIP”
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „VIP”
Niniejsze oświadczenie wypełniane jest w związku z zamiarem przystąpienia do Promocji „VIP”.
Pojęcia używane w niniejszym Oświadczeniu należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi
w Regulaminie promocji „VIP”, a w zakresie nieokreślonym w tym Regulaminie – zgodnie
z definicjami określonymi w „Regulaminie 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”.
Imię i nazwisko Klienta

Imię

Nazwisko

PESEL Klienta
(w przypadku osoby, która nie
posiada PESEL – data urodzenia /
numer we właściwym rejestrze)
Numer Rachunku Noble Markets
Klienta:
Adres e-mail Klienta
Pakiet / Formuła SuperVIP
Klient niniejszym oświadcza, że:
1) akceptuje wszystkie warunki Promocji organizowanej przez Noble Securities S.A. z siedzibą
w Warszawie („Noble Securities S.A.”) pod nazwą „VIP”,
2) przystępuje do Promocji „VIP” na warunkach określonych w Regulaminie Promocji,
3) w celu przystąpienia do Promocji „VIP”, w tym w celu realizacji związanych z nią obowiązków
wynikających z przepisów prawa, dobrowolnie przekazał dane osobowe i wyraził zgodę na ich
przetwarzanie przez Noble Securities Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (01-208), przy
ul. Przyokopowej 33 ["NS"], będącą administratorem danych osobowych. Klient został
poinformowany, że przysługuje mu prawo dostępu do jego danych osobowych i ich
poprawiania.
4) przekazane dane są aktualne i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego ich
zaktualizowania w przypadku jakiejkolwiek zmiany.
5) deklaruje wpłatę środków pieniężnych w wysokości: ________________________________,
6) zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji,

- 13 Centrala: Noble Securities S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa nr 33 T: +48 22 244 13 03 biuro@noblesecurities.pl
Dział Obsługi Klientów Noble Markets: T: + +48 22 212 54 37 dealing@noblemarkets.pl
REG.PROM.VIP.2018.31.1

www.noblemarkets.pl

7) jeżeli jest to kolejne urządzenie, proszę podać datę spełnienia warunku obrotowego za
poprzednio przekazane urządzenie: ______________________,
8) wybiera:
□ Urządzenie
□ Kartę Noble Concierge dostępną w Noble Concierge Sp. z o.o.

Data:

Podpisuje Klient

Data:

Podpis i pieczątka Noble Securities S.A.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU PROMOCJI
„VIP”
UMOWA O KORZYSTANIE
Niniejsza Umowa sporządzona jest w związku z przystąpieniem do Promocji „VIP”.
Pojęcia używane w niniejszej Umowie należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi
w Regulaminie promocji „VIP”, a w zakresie nieokreślonym w tym Regulaminie – zgodnie
z definicjami określonymi w „Regulaminie 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”.
zawarta w dniu _____________________________ w_____________________________ pomiędzy:
Imię i nazwisko (nazwa) Klienta

Adres zamieszkania (siedziby) Klienta
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Ulica

Adres do korespondencji Klienta (fakultatywny oraz jeżeli jest inny niż wskazany powyżej adres
zamieszkania Klienta)
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Kod pocztowy

Ulica

Podstawowe dane o dokumencie
tożsamości Klienta

Nr domu
Rodzaj
dokumentu
tożsamości

Numer
dokumentu
tożsamości

PESEL Klienta – osoby fizycznej (a w
przypadku osoby, która nie posiada
PESEL – data urodzenia), a gdy
Klientem nie jest osoba fizyczna –
numer w KRS (lub nr w innym
rejestrze)
NIP:
Numer Rachunku Noble Markets
Klienta:
zwanym dalej „Klientem”

- 15 Centrala: Noble Securities S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa nr 33 T: +48 22 244 13 03 biuro@noblesecurities.pl
Dział Obsługi Klientów Noble Markets: T: + +48 22 212 54 37 dealing@noblemarkets.pl
REG.PROM.VIP.2018.31.1

Nr lokalu
Data ważności
dokumentu
tożsamości

www.noblemarkets.pl

-aNoble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000018651; REGON: 350647408; NIP:
676 01 08 427; Kapitał zakładowy 3.494.747 zł w pełni opłacony, reprezentowaną przez
upoważnionego Pracownika, zwaną dalej „NS”,
zwanymi również w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” lub w znaczeniu pojedynczym „Stroną”.

§1
Przedmiotem Umowy jest oddanie Klientowi przez NS do korzystania nowego Urządzenia
____________________________________________
o
numerze
indywidualnym:
_____________________________________,
data
produkcji:
______________________________________
(dalej:
„Przedmiot
Umowy”),
w
stanie
nienaruszonym, na okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
§2
Wartość Przedmiotu Umowy została ustalona przez Strony na kwotę ………………… (słownie:
………………………………….) złotych brutto lub równowartość tej kwoty wyrażoną w EUR lub USD
przeliczonych na złote według kursu sprzedaży NBP z godziny 12:00:00 CET z dnia zaksięgowania
przelewu Klienta przez NS.
§3
Wydanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy następuje w dniu zawarcia Umowy przez
Strony, co Strony potwierdzają podpisami pod Umową.
§4
Wraz z Przedmiotem Umowy przekazano następujące dokumenty:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
§5
Klient oświadcza, że zapoznał się ze stanem Przedmiotu Umowy i nie zgłasza uwag*/zgłasza
następujące uwagi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1.

§6
Strony postanawiają, że Przedmiot Umowy przejdzie na własność Klienta nieodpłatnie w dniu,
w którym Sumaryczny Wolumen Obrotu Lotów na Rachunku Promocyjnym Klienta w okresie
maksymalnie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy, wyniesie co najmniej
250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100) Lotów;
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2.

3.

4.

5.

W czasie trwania Umowy, NS dokona zablokowania kwoty określonej w § 2 lub równowartości
tej kwoty wyrażonej w euro lub dolarach przeliczonych na złote według kursu sprzedaży NBP
z dnia zaksięgowania przelewu przez NS, na Rachunku Promocyjnym Klienta tytułem
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń NS.
Jeżeli przejście na własność Przedmiotu Umowy na Klienta nastąpi nieodpłatnie, zgodnie z ust. 1,
wówczas NS odblokuje kwotę wskazaną w § 2 lub równowartość tej kwoty wyrażoną w EUR lub
USD po kursie NBP z dnia zdjęcia blokady.
W przypadku kiedy Sumaryczny Wolumen Obrotu Lotów na Rachunku Promocyjnym Klienta
w ciągu 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy wyniesie mniej niż 250
(słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100) Lotów, Klient zobowiązany jest do zwrotu NS Przedmiotu
Umowy, a NS uprawniona jest do pobrania z Rachunku Promocyjnego Klienta tytułem
wynagrodzenia za korzystanie przez Klienta z Urządzenia połowy kwoty zablokowanej celem
zabezpieczenia wartości przekazanego Urządzenia, o której mowa w § 2.
W przypadku wykluczenia z Promocji, Organizator pobierze kwotę określoną w § 2 lub
równowartość tej kwoty w EUR lub USD po kursie NBP z dnia dokonania wpłaty, z Rachunku
Promocyjnego Klienta.

§7
NS oświadcza, iż Przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

1.
2.
3.

§8
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Data:

Podpisuje Klient

Data:

Podpisuje Noble Securities S.A.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
DO REGULAMINU PROMOCJI
„VIP”
ZOBOWIĄZANIE KLIENTA

Niniejsze Zobowiązanie wypełniane jest w związku z przystąpieniem do Promocji „VIP”
Pojęcia używane w niniejszym Zobowiązaniu należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi
w Regulaminie promocji „VIP”, a w zakresie nieokreślonym w tym Regulaminie – zgodnie
z definicjami określonymi w „Regulaminie 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”.

Imię i nazwisko Klienta

Imię

Nazwisko

PESEL Klienta
(w przypadku osoby, która nie
posiada PESEL – data urodzenia)
Numer Rachunku Noble Markets
Klienta:
Adres e-mail Klienta

Klient niniejszym zobowiązuje się do pokrycia kosztów przekazania Karty Noble Concierge
w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) złotych brutto (z VAT) ze środków
zablokowanych przez Noble Securities S.A. na Rachunku Promocyjnym Klienta, jeżeli Sumaryczny
Wolumen Obrotu Lotów na Rachunku Promocyjnym Klienta w ciągu 12 (słownie: dwunastu) miesięcy
od dnia zawarcia Umowy wyniesie mniej niż 250 (słownie: dwieście pięćdzięsiąt 00/100) Lotów albo
mniej niż 500 (słownie: pięćset 00/100) – w przypadku przyznania Karty Noble Concierge wraz
z przekazaniem do korzystania Urządzenia.

Data:

Podpisuje Klient

Data:

Podpis i pieczątka Noble Securities S.A.
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