Umowa abonencka o udostępnienie serwisów giełdowych
przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. dla osób fizycznych

Nr CIF ____________________
W dniu ______________, pomiędzy:
Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr 0000305178, o opłaconym kapitale
zakładowym w wysokości 1 305 539 910 PLN, o numerze NIP 1070010731, prowadzącym działalność maklerską poprzez
Biuro Maklerskie, będące wyodrębnioną organizacyjnie jednostką w strukturach Alior Bank S.A.,
zwanym dalej „Biurem Maklerskim”,
reprezentowanym przez
______________________________________________________________
a Panem/Panią ______________________,
nr PESEL: ___________________________,
Adres: ________________________________________________________
zwanym dalej „Abonentem”, zostaje zawarta umowa następującej treści:
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§1
Biuro Maklerskie zobowiązuje się do umożliwienia korzystania przez Abonenta z danych w czasie rzeczywistym,
udostępnianych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) (zwanych dalej „Danymi”).
Warunkiem świadczenia usługi opisanej w ust. 1 jest:
a) zawarcie Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla osoby fizycznej („Umowa ramowa”),
b) posiadanie Rachunku maklerskiego lub pełnomocnictwa do Rachunku maklerskiego.
Abonent może być posiadaczem, współposiadaczem lub pełnomocnikiem do prowadzonego przez Biuro Maklerskie
rachunku papierów wartościowych, na którym zapisywane są instrumenty finansowe będące w obrocie na GPW
(„Rachunek maklerski”).
Udostępnianie Danych jest usługą dodatkową do usługi prowadzenia Rachunku maklerskiego.
Biuro Maklerskie udostępnia Abonentowi narzędzia oraz dostęp umożliwiające odbiór Danych.
Biuro Maklerskie, poprzez stronę internetową Alior Bank S.A., podaje do wiadomości Abonentów minimalne
wymagania techniczne, jakie muszą być spełnione, aby odbierać Dane.
§2
Abonent może wykorzystywać Dane jedynie w celach prywatnych dla zarządzania własnymi inwestycjami.
Abonent nie może wykorzystywać Danych w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej oraz w celu
udzielania porad osobom trzecim.
Abonent nie ma prawa dalszego udostępnienia Danych w jakiejkolwiek formie.
§3
Biuro Maklerskie udostępnia Dane w ramach miesięcznej opłaty za notowania w czasie rzeczywistym określonej
w „Taryfie Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.”.
Abonent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony z opłaty za notowania w czasie rzeczywistym na warunkach
określonych przez Biuro Maklerskie w formie Komunikatu podanego do wiadomości Klientów.
Biuro Maklerskie wstrzymuje udostępnienie Danych, jeżeli nie jest możliwe pobranie należnej opłaty.
Ponowne udostępnienie Danych może nastąpić w następnym dniu roboczym po dniu, w którym Abonent uregulował
zaległe opłaty.
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§4
Biuro Maklerskie zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby Dane były przekazywane bez zbędnej zwłoki.
Biuro Maklerskie może zawiesić udostępnienie Danych w przypadku zaistnienia zagrożenia dla bezpieczeństwa
systemu informatycznego GPW lub Biura Maklerskiego.
Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem siły wyższej lub wynikające
wyłącznie z winy Abonenta.
Biuro Maklerskie ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody rzeczywiste będące następstwem bezpośredniego
związku przyczynowego pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy a tą szkodą.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Biura Maklerskiego jest wyłączona w odniesieniu do szkód hipotetycznych
i ewentualnych oraz utraty spodziewanych korzyści.
Odpowiedzialność Biura Maklerskiego za szkody wynikające z umowy będzie ograniczona do kwoty opłaty należnej za
miesiąc, w którym nastąpiło wydarzenie powodujące powstanie szkody.
§5
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni.
Biuro Maklerskie może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zażąda tego GPW lub
Abonent naruszy postanowienia zawarte w § 2.
Umowa traci moc w następujących przypadkach:
a) zamknięcia Rachunku maklerskiego,
b) rozwiązania Umowy ramowej,
c) odwołania Abonentowi pełnomocnictwa do Rachunku maklerskiego, na którego podstawie uzyskał możliwość
dostępu do Danych,
d) nieuruchomienia narzędzi do odbioru Danych przez okres co najmniej 60 dni.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy
kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisów ani stempli Biura Maklerskiego.
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