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Regulamin Krótkiej Sprzedaży
Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych to usługa pomocnicza oferowana przez DEGIRO, która ułatwia
Klientowi udział w krótkiej sprzedaży Instrumentów Finansowych, takich jak akcje i fundusze ETF. Korzystając z
Usługi Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych, Klient może pożyczyć – a następnie sprzedać – niektóre
Instrumenty Finansowe, zawierając Nieuwzględnione Transakcje Sprzedaży (zgodnie z poniższą def inicją).
Należy pamiętać, że DEGIRO może świadczyć usługi dodatkowe, takie jak Usługa Krótka Sprzedaż Papierów
Wartościowych, tylko w związku z usługą inwestycyjną. W związku z tym DEGIRO nie może świadczyć Usługi
Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych niezależnie od Warunków Świadczenia Usług Inwestycyjnych jako
samodzielnej usługi.
Zastosowanie i zakres

Aneks dot. Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych składa się z Formularza Akceptacji Krótkiej Sprzedaży
oraz Regulaminu Krótkiej Sprzedaży.
Regulamin Krótkiej Sprzedaży zawiera szczegółowe warunki mające zastosowanie do Usługi Krótka Sprzedaż
Papierów Wartościowych i ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Klient aktywował Usługę Krótka Sprzedaż
Papierów Wartościowych.
Jedna umowa, hierarchia i interpretacja

Zgodnie z art. 2.2 Warunków Świadczenia Usług Inwestycyjnych Aneks dot. Krótkiej Sprzedaży Papierów
Wartościowych jest częścią Umowy Klienckiej i wraz z pozostałymi częściami Umowy Klienckiej, w tym wszelkimi
pełnomocnictwami udzielonym przez Klienta spółce DEGIRO w związku z nią, zostanie uznany za jednolitą Umowę
między Stronami.
W przypadku sprzeczności między warunkami Aneksu dot. Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych a
warunkami określonymi w Umowie o Świadczenie Usług Inwestycyjnych lub dokumencie Informacje o Usługach
Inwestycyjnych, charakter nadrzędny mają warunki Aneksu dot. Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych.
Używane w Regulaminie Krótkiej Sprzedaży terminy zapisane wielkimi literami będą miały takie samo znaczenie
jak w Warunkach Świadczenia Usług Inwestycyjnych, chyba że zostały zdefiniowane w tym dokumencie.
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Artykuł 1.

Definicje

Oprócz terminów zdefiniowanych w Umowie o Świadczenie Usług Inwestycyjnych terminy zapisane wielkimi literami w
Regulaminie Krótkiej Sprzedaży odnoszą się do następujących kwestii:
„Regulamin Krótkiej Sprzedaży” – warunki określone w niniejszym dokumencie, opisujące dodatkowe warunki, które
mają zastosowanie między Stronami w przypadku, gdy Klient aktywował Usługę Krótka Sprzedaż Papierów
Wartościowych.
„Usługa Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych” to usługa, w ramach której DEGIRO zapewnia Klientowi
możliwość zawierania Nieuwzględnionych Transakcji Sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
Krótkiej Sprzedaży.
„Nieuwzględniona Transakcja Sprzedaży” to transakcja sprzedaży Papierów Wartościowych lub realizacja Instrumentu
Pochodnego (w przypadku kontraktów krótkiej opcji kupna i długiej opcji sprzedaży opcji rozliczanej według akcji oraz
krótkiej sprzedaży kontraktów terminowych futures rozliczanych według akcji) przeprowadzana przez Klienta lub na jego
rzecz, w zakresie, w jakim Papiery Wartościowe danego typu i w danej liczbie, z tą samą lokalizacją powierniczą, nie są
wówczas administrowane w Saldzie na Stronie Osobistej.

Artykuł 2.

Stosunek umowny

2.1 Umowa
Po podpisaniu przez Klienta Formularza Akceptacji Krótkiej Sprzedaży Regulamin Krótkiej Sprzedaży obowiązuje jako
umowa pomiędzy Stronami.
2.2 Akceptacja
Zanim Klient będzie miał możliwość zawarcia Nieuwzględnionej Transakcji Sprzedaży z wykorzystaniem Usługi Krótka
Sprzedaż Papierów Wartościowych, a tym samym uzyskania pozycji debetowej na swoim Saldzie w jednym lub kilku
Papierach Wartościowych, Klient musi najpierw (i) wybrać Profil, który pozwala na korzystanie z Krótkiej Sprzedaży
Papierów Wartościowych na Platformie Inwestycyjnej, (ii) zaakceptować i podpisać odpowiednie Formularze Akceptacji
za pośrednictwem Platformy Inwestycyjnej oraz (iii) zdać odpowiednie Testy kontroli wiedzy.
W niektórych przypadkach DEGIRO może nałożyć na Klienta dodatkowe warunki w ramach procesu akceptacji. DEGIRO
będzie to robić tylko wtedy, gdy będzie istnieć racjonalny i uzasadniony powód. Przykładem takich dodatkowych war unków
byłoby to, że w odniesieniu do niektórych Klientów (takich jak klienci korporacyjni) wymagamy od Klienta dostarczenia
podpisanego Aneksu dot. Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie zaś
za pośrednictwem Platformy Inwestycyjnej. Jeśli i kiedy DEGIRO zdecyduje się narzucić dodatkowe warunki związane z
akceptacją, DEGIRO poinformuje Klienta o wszelkich takich warunkach, przekazując przy tym jasne instrukcje dotyczące
tego, jak przestrzegać takich warunków.
2.3 Informacje o Usługach Inwestycyjnych
Aneks dot. Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych należy czytać w połączeniu z dokumentami Usługi Inwestycyjne
oraz Wartość Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka Sprzedaż Papierów Wartoś ciowych w
Informacjach o Usługach Inwestycyjnych.

Artykuł 3.

Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych

3.1 Informacje ogólne
Klient może zawsze zapoznać się z pozycją debetową w Papierach Wartościowych zawartych w ramach Usługi Krótka
Sprzedaż Papierów Wartościowych na Stronie Osobistej Platformy Inwestycyjnej.
3.2 Nieuwzględnione Transakcje Sprzedaży
Podczas przeprowadzania Nieuwzględnionych Transakcji Sprzedaży Klient sprzedaje Papiery Wartościowe, których
Klient nie posiada na Stronie Osobistej, lub realizuje Instrument Pochodny (w przypadku kontraktów krótkiej opcji kupna i
długiej opcji sprzedaży opcji rozliczanej według akcji oraz krótkiej sprzedaży kontraktów terminowych futures rozliczanych
według akcji), którego instrumentu bazowego Klient nie posiada.
W celu rozliczenia Nieuwzględnionych Transakcji Sprzedaży Klient pożycza odpowiednie Papiery Wartościowe od
DEGIRO za opłatą. Klient musi zwrócić pożyczone Papiery Wartościowe DEGIRO w odpowiednim czasie. Aby zwrócić
Papiery Wartościowe, Klient musi przeprowadzić transakcję kupna za pośrednictwem Platformy Inwestycyjnej lub
wykonać przelew portfelowy w odpowiednich Papierach Wartościowych na swój rachunek w DEGIRO.
Jeśli między sprzedażą pożyczonych Papierów Wartościowych a momentem, w którym Klient zwróci Papiery
Wartościowe, cena tych Papierów Wartościowych spadnie, Klient osiągnie zysk. Jeśli jednak cena Papierów
Wartościowych wzrośnie, Klient poniesie stratę.
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Artykuł 4.

Prawa związane z zabezpieczeniem

4.1 Prawo do zastawu
Zobowiązania Klienta wobec DEGIRO wynikające z Aneksu dot. Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych są
zabezpieczone zastawem udzielonym przez Klienta na rzecz DEGIRO na mocy artykułu 19.2 Warunki Świadczenia Usług
Inwestycyjnych.
4.2 Zabezpieczenie dla osób trzecich
DEGIRO zleca SPV Long Short świadczenie Usługi Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych. W rezultacie DEGIRO
wyraźnie zwraca uwagę Klienta na artykuły 19.3 (Przeniesienie portfela) i 19.4 (Wykorzystanie aktywów Klienta jako
zabezpieczenia) Warunków Świadczenia Usług Inwestycyjnych.

Artykuł 5.

Zlecenia

5.1 Zlecenia
Klient może składać Zlecenia na Nieuwzględnione Transakcje Sprzedaży Papierów Wartościowych u DEGIRO. W
przypadku niektórych Papierów Wartościowych Nieuwzględnione Transakcje Sprzedaży nie są dostępne. Zlecenie
przeprowadzenia Nieuwzględnionej Transakcji Sprzedaży jest uważane za żądanie Klienta wobec DEGIRO dotyczące
pożyczenia Klientowi odpowiednich Papierów Wartościowych.
5.2 Obowiązek DEGIRO w zakresie realizacji
W przypadku gdy Klient przeprowadza Nieuwzględnioną Transakcję Sprzedaży Papierów Warto ściowych za
pośrednictwem DEGIRO, powstaje zobowiązanie DEGIRO dotyczące dostarczenia odpowiednich Papierów
Wartościowych stronie kupującej, za pośrednictwem odpowiedniej infrastruktury rynkowej lub poza rynkiem zbytu (ang.
over the counter, „OTC”). DEGIRO zrealizuje Zlecenie Klienta dotyczące Nieuwzględnionej Transakcji Sprzedaży tylko
wtedy, gdy DEGIRO uzyska pewność, że DEGIRO może spełnić to zobowiązanie w zakresie realizacji (np. ponieważ
sama DEGIRO była w stanie pożyczyć odpowiednie Papiery Wartościowe od osoby trzeciej w odpowiednim czasie).
5.3 Przepisy i Zasady
Od czasu do czasu właściwe organy regulacyjne nakładają ograniczenia na Nieuwzględnione Transakcje Sprzedaży.
DEGIRO będzie uprawniona do ograniczenia lub zaprzestania realizacji Nieuwzg lędnionych Transakcji Sprzedaży (lub
do utrzymania krótkiej pozycji w portfelu Klienta), gdy takie ograniczenia mają zastosowanie do DEGIRO lub Klienta.
5.4 Ograniczenia
DEGIRO ma prawo ograniczyć lub wycofać możliwość przeprowadzania Nieuwzględnionej Transakcji Sprzedaży.
DEGIRO może nałożyć tymczasowe lub stałe ograniczenia na rodzaje Nieuwzględnionych Transakcji Sprzedaży, które
zaakceptuje. DEGIRO dołoży starań, aby powiadomić Klienta o takich ograniczeniach w odpowiednim czasie.

Artykuł 6.

Pozycje

6.1 Przychód
UWAGA: Jeżeli przychód, taki jak dywidendy lub odsetki, jest wypłacany w związku z Papierami Wartościowymi, dla
których Klient posiada pozycję debetową w Saldzie w tym czasie, Klient jest winien DEGIRO kwotę równą kwocie brutto
(tj. przed odliczeniem podatku) takiej wypłaty.
6.2 Opłata
Klient jest winny DEGIRO opłatę za korzystanie z Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych. Wysokość tej opłaty
zależy od opłaty, którą DEGIRO sama musi zapłacić na rzecz osoby trzeciej, od której DEGIRO pożycza Papiery
Wartościowe dla Usługi Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych. Klient może sprawdzić opłaty na Stronie internetowej
w dowolnym momencie – w dokumencie Tabela Opłat w Informacjach o Usługach Inwestycyjnych.
Wartości procentowe przedstawione w Tabela Opłat są oparte na dziennej wartości pozycji krótkiej dla 360 dni
kalendarzowych w roku. Opłata jest naliczana i obciąża Saldo co miesiąc w pierwszych dniach każdego miesiąca
kalendarzowego.
6.3 Transakcja kupna
Jeśli Klient posiada pozycję debetową w swoim Saldzie w Papierze Wartościowym, gdy tylko Klient:
•
przeprowadzi transakcję kupna dla tego Papieru Wartościowego; oraz
•
taka transakcja kupna zostanie przeprowadzona na tym samym rynku (lub na rynku, który korzysta z tej samej
infrastruktury rozliczeniowej) co rynek, na którym pożyczone Papiery Wartościowe są przedmiotem obrotu;
następnie DEGIRO automatycznie zastosuje Papiery Wartościowe zakupione przez Klienta w celu rozliczenia salda
Papierów Wartościowych pożyczonych od DEGIRO przez Klienta.
Oznacza to, że Klient nie będzie w stanie utrzymać krótkiej pozycji i długiej pozycji dla Papieru Wartościowego będącego
przedmiotem handlu na tym samym rynku lub na rynku, który korzysta z tej samej infrastruktury rozliczeniowej w tym
samym czasie, na tej samej Stronie Osobistej.
6.4 Prośba o zwrot
DEGIRO zleca osobom trzecim pozyskanie Papierów Wartościowych niezbędnych do oferowania Usługi Krótka Sprzedaż
20211006

= Regulamin Krótkiej Sprzedaży
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG podlega przede
wszystkim nadzorowi niemieckiego regulatora finansowego (BaFin) i jest zarejestrowana w DNB w Holandii. 4/7

Papierów Wartościowych. Ponieważ Papiery Wartościowe wykorzystywane w Usłudze Krótka Sprzedaż Papierów
Wartościowych są pożyczone od takich osób trzecich, jest możliwe, że takie osoby trzecie złożą wniosek do DEGIRO o
zamknięcie Nieuwzględnionych Transakcji Sprzedaży w określonym terminie.
Aby móc wywiązać się z tego zobowiązania do ponownego dostarczenia, DEGIRO zawsze ma prawo zażądać od Klienta
uregulowania salda debetowego Papierów Wartościowych na Saldzie poprzez przeprowadzenie transakcji kupna lub
dostarczenie odpowiednich Papierów Wartościowych (z taką samą lokalizacją powierniczą jak Papiery Wartościowe
pożyczone od DEGIRO) do SPV na Koncie Centralnym. DEGIRO bez zbędnej zwłoki powiadomi Klienta o żądaniu
zamknięcia Nieuwzględnionej pozycji i o terminie.
6.4.1. Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków
Jeżeli Klient nie zastosuje się do wniosku o ponowne dostarczenie p rzekazanego przez DEGIRO – w terminie
wyznaczonym przez DEGIRO – DEGIRO ma prawo do zakupu odpowiednich Papierów Wartościowych, na koszt Klienta.
6.4.2. Termin ponownego dostarczenia
Uwaga: termin wyznaczony Klientowi przez DEGIRO zależy od wniosku złożonego przez osobę trzecią. W zależności od
przypadku termin ten może być napięty lub nawet natychmiastowy.

Artykuł 7.

Execution Only

7.1 Execution Only
Jak wyjaśniono w artykule 6.5 Warunków Świadczenia Usług Inwestycyjnych, DEGIRO świadczy wszystkie swoje usługi
na zasadzie „Execution Only”. Zlecenia Klienta są przetwarzane automatycznie przez systemy DEGIRO i są oceniane
wyłącznie w kategoriach Limitów i warunków uzgodnionych przez Strony. DEGIRO nie może oceniać Zleceń i pozycji
Klienta pod względem odpowiedniości ze względu na aktywa Klienta, portfel inwestycyjny czy cele inwestycyjne. Klient
ponosi wyłączną odpowiedzialność za Zlecenia i pozycje wybrane przez Klienta.
7.2 Efekt dźwigni w przypadku Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych
Inwestowanie z wykorzystaniem pożyczonych Papierów Wartościowych wiąże się z wyższymi ryzykami niż inwestowanie
w długie pozycje. Teoretycznie wzrost ceny za każdy pożyczony Papier Wartościowy w okresie kredytowania może być
nieograniczone. Oznacza to, że strata Klienta może również być nieograniczona. W związku z tym istnieje ryzyko, że
straty Klienta przekroczą zdeponowane kwoty, tak że zamiast tracić tylko kapitał własny, spowoduje również dług
rezydualny.
Ponadto Klient musi zwrócić pożyczone Papiery Wartościowe DEGIRO w odpowiednim czasie i – z zastrzeżeniem
warunków określonych powyżej – może mieć obowiązek w dowolnym momencie zwrócić Papiery Wartościowe w krótkim
terminie (lub nawet natychmiast).
W zależności od profilu ryzyka Strony Osobistej i osobistej sytuacji Klienta, wskazane jest zatem, aby korzystać z Usługi
Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych w ograniczony, kontrolowany sposób, z zachowaniem ostrożności. Aby
uzyskać więcej informacji, Klient może zapoznać się z Warunkami Świadczenia Usług Inwestycyjnych oraz dokumentem
Wartość Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych w
Informacjach o Usługach Inwestycyjnych.
7.3 Wiedza i informacje
Podpisując Formularz Akceptacji Krótkiej Sprzedaży, Klient:
•
•
•

deklaruje, że jest zaznajomiony z przeprowadzaniem Nieuwzględnionych Transakcji Sprzedaży Papierów
Wartościowych oraz jest świadomy związanego z tym ryzyka;
potwierdza, że Klient przeanalizował i rozumie sekcję „Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych” w dokumencie
Usługi Inwestycyjne w Informacjach o Usługach Inwestycyjnych; i
potwierdza i akceptuje, że DEGIRO świadczy swoje usługi wyłącznie na zasadzie „Execution Only” i nie będzie
doradzać Klientowi.

7.4 Obowiązek zachowania staranności
Podpisując Formularz Akceptacji Krótkiej Sprzedaży, Klient potwierdza DEGIRO, że Klient będzie ostrożnie korzystać z
usług DEGIRO i dopilnuje, by nie przeprowadzać transakcji ani nie utrzymywać pozycji, które przekraczają możliwoś ci
finansowe Klienta lub które nie są zgodne z celami inwestycyjnymi bądź portfelem Klienta.
Podpisując Formularz Akceptacji Krótkiej Sprzedaży, Klient potwierdza, że Klient nie będzie przeprowadzał żadnych
transakcji na Instrumentach Finansowych, w odniesieniu do których Klient nie posiada wystarczającej wiedzy i informacji.

Artykuł 8.

Limity, Ryzyko i Wartość zabezpieczenia

8.1 Limity
Pozycje w Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych mogą wykazywać silne wahania wartości. Klient zapewnia, że
Limity nie zostaną przekroczone oraz że będzie działał w rozważny sposób i nie b ędzie przeprowadzał żadnych transakcji,
jeżeli można racjonalnie przewidzieć, że mogą one doprowadzić do naruszenia Limitów ( np. poprzez przeprowadzenie
transakcji, która pozostawi Wolny zakres na poziomie zerowym lub zbliżonym do zera).
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Klienci mogą przeglądać Limity i sposób, w jaki są one obliczane w dowolnym momencie w dokumencie Wartość
Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych w Informacjach o
Usługach Inwestycyjnych.
8.2 Wartość zabezpieczenia
Pozycje debetowe w Papierach Wartościowych muszą być zawsze objęte wystarczającą Wartością zabezpieczenia. Klient
będzie regularnie monitorował swoje pozycje w Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych i, w razie potrzeby, będzie
interweniował w odpowiednim czasie w celu zwiększenia Wartości zabezpieczenia i zapobieżenia naruszeniu Limitów.
W przypadku naruszenia Limitów i zaistnienia ujemnego Wolnego zakresu Klient podejmie działania w celu zwiększenia
Wartości zabezpieczenia i przekształcenia Wolnego zakresu w zakres dodatni przed upływem terminu podanego pocztą
elektroniczną poprzez zamknięcie pozycji w Instrumentach Finansowych lub przekazanie środków pieniężnych zgodnie z
wymogami określonymi w artykule 7 dokumentu Wartość Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka
Sprzedaż Papierów Wartościowych w Informacjach o Usługach Inwestycyjnych.
8.3 Interwencja ze strony DEGIRO
Jeśli Limity zostały naruszone, a Klient nie wykonał czynności przewidzianych w artykule 7.1 powyżej, DEGIRO będzie
interweniować w sposób zgodny z warunkami opisanymi w Warunkach Świadczenia Usług Inwestycyjnych (i zgodny z
takimi warunkami) oraz wyjaśniony bardziej szczegółowo w dokumencie Wartość Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne,
Środki Debetowe i Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych w Informacjach o Usługach Inwestycyjnych.

Artykuł 9.

Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

9.1 Okres obowiązywania umowy
W ramach Umowy Klienckiej Strony zawierają Aneks dot. Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych na okres
zbiegający się z okresem obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Inwestycyjnych. Aneks dot. Krótkiej Sprzedaży
Papierów Wartościowych zostaje rozwiązany po rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Inwestycyjnych.
9.2 Zwykłe rozwiązanie umowy
Aneks dot. Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych może zostać rozwiązany przez każdą ze Stron w dowolnym
momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W niniejszym powiadomieniu Strona rozwiązująca informuje drugą
Stronę o obowiązującym okresie wypowiedzenia (z należytym przestrzeganiem minimalnych okresów wypowiedzenia
określonych poniżej).
9.2.1. Data rozwiązania umowy
W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym artykułem 9.2., rozwiązanie nastąpi w pierwszym dniu po
doręczeniu drugiej Stronie wypowiedzenia przez jedną Ze Stron, pod warunkiem że:
•
•

upłynął obowiązujący okres wypowiedzenia; i
wszystkie pożyczone Papiery Wartościowe zostały ponownie dostarczone DEGIRO.

9.2.2. Minimalne okresy wypowiedzenia
Strony przestrzegają następujących minimalnych okresów wypowiedzenia:
•
•

w przypadku rozwiązania umowy przez Klienta nie będzie miał zastosowania minimalny okres wypowiedzenia; i
w przypadku rozwiązania umowy przez DEGIRO na mocy niniejszego artykułu 9.2 minimalny okres wypowiedzenia
wynosi dwa miesiące kalendarzowe.

9.2.3 Upływ obowiązującego okresu wypowiedzenia
W każdym przypadku, po upływie obowiązującego okresu wypowiedzenia określonego w zawiadomieniu o rozwiązaniu
umowy, DEGIRO może ograniczyć Klientowi możliwość (ponownego) pożyczenia jakichkolwiek (dodatkowych) Papierów
Wartościowych w ramach Usługi Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych. Ponadto po upływie obowiązującego okresu
wypowiedzenia:
•
•

wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszego Aneksu dot. Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych lub z nim
związane stają się natychmiast należne i wymagalne; i
DEGIRO będzie upoważniona do zawierania transakcji na rachunek Klienta w celu osiągnięcia dodatniej kwoty (lub
zera) w odpowiednich Papierach Wartościowych.

9.3 Natychmiastowe rozwiązanie umowy z podaniem przyczyny
Klient nie może już uzyskiwać pożyczki na podstawie niniejszego Aneksu dot. Krótkiej Sprzedaży Papierów
Wartościowych i musi zwrócić wszystkie pożyczone Papiery Wartościowe ze skutkiem natychmiastowym po tym, jak
DEGIRO powiadomi Klienta pocztą elektroniczną, w następujących sytuacjach:
•
•

Saldo (lub jego część) podlega wnioskowi o zajęcie;
Klient podał nieprawidłowe lub niepełne informacje przy zawieraniu Umowy Klienckiej lub Aneksu dot. Krótkiej
Sprzedaży Papierów Wartościowych, a Umowa nie zostałaby podpisana (lub przynajmniej nie na tych samych
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•
•

warunkach), gdyby DEGIRO znała prawidłowe i pełne informacje;
Klient naruszył ważne zobowiązanie umowne wynikające z Umowy Klienckiej i nie usunął takiego naruszenia po
racjonalnym okresie przewidzianym na działania naprawcze wynoszącym 14 dni po doręczeniu przez DEGIRO
powiadomienia Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej; lub
Klient działał z naruszeniem Przepisów i Zasad, w szczególności zasad i obowiązków w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, nadużyciom na rynku, wykorzystywaniu informacji poufnych w
transakcjach, naruszaniu poufności lub prywatności.
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