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Podstawowe informacje o przyjmowaniu i przekazywaniu
świadczeń przez Getin Noble Bank S.A. w związku
ze świadczeniem usług inwestycyjnych
Getin Noble Bank S.A. (zwany dalej „Bankiem”), świadcząc na rzecz Klientów Usługi Inwestycyjne, jest zobowiązany do działania w sposób
rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów.
Pod pojęciem Usług inwestycyjnych należy rozumieć czynności, o których mowa w art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 94), wykonywane przez Bank w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Bank nie przyjmuje lub nie przekazuje, w związku ze świadczeniem Usług inwestycyjnych, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych,
z wyłączeniem:
1. opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi
lub osobie działającej w jego imieniu;
2. opłat lub prowizji niezbędnych dla świadczenia danej Usługi inwestycyjnej na rzecz Klienta;
3. opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w punktach 1. oraz 2., pod warunkiem że:
a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich
wysokości, została przekazana Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie danej Usługi inwestycyjnej,
b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości Usługi inwestycyjnej świadczonej przez Bank na rzecz Klienta.
Przed zawarciem umowy o świadczenie Usług inwestycyjnych Klient otrzymuje informację o opłatach, prowizjach i innych świadczeniach
niepieniężnych pobieranych lub przekazywanych przez Bank w związku ze świadczoną Usługą inwestycyjną.
W przypadku, gdy powyższa informacja zawiera jedynie ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania świadczeń, o których mowa w punkcie 3 powyżej, Bank na żądanie Klienta przekaże informacje o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie
i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości.
Bank informuje, że w związku ze świadczeniem Usług inwestycyjnych może organizować promocje polegające na połączeniu z rachunkami
terminowych lokat oszczędnościowych (lokaty) o podwyższonym oprocentowaniu w stosunku do standardowej oferty Banku. Świadczeniem
Banku przekazywanym na rzecz Klienta jest tym przypadku podwyższone oprocentowanie na lokacie. Metody podwyższania oprocentowania oraz jego wysokość określana jest każdorazowo w regulaminie danej promocji. Ponadto Bank informuje, że dopuszcza możliwość
podwyższania oprocentowania lokat dla klientów korzystających z Usług inwestycyjnych w drodze indywidualnych negocjacji. Wysokość
oprocentowania w takim przypadku jest ustalana indywidualnie dla danego klienta.
Podwyższone oprocentowania na lokacie nie powinno być jedynym kryterium skorzystania z Usług inwestycyjnych. Klient powinien każdorazowo rozważyć korzyści i ryzyka w wynikającej z dokumentacji produktowej danej Usługi inwestycyjnej.
Bank informuje, że podmioty trzecie (zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzające, oraz inne podmioty
współpracujące z Bankiem przy świadczeniu Usług Inwestycyjnych) mogą przekazywać Klientom świadczenia niepieniężne, w szczególności
obejmujące seminaria, konferencje i sympozja dla Klientów, materiały dydaktyczne, materiały reklamowe oraz materiały informacyjne, które
mają na celu zapoznanie się z konstrukcją, charakterystyką i zasadami funkcjonowania nabywanych produktów/świadczonych usług.
Bank informuje, że może otrzymywać od zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających, oraz innych
podmiotów współpracujących z Bankiem przy świadczeniu Usług Inwestycyjnych świadczenia niepieniężne, w szczególności obejmujące
szkolenia dla pracowników, materiały dydaktyczne, materiały informacyjne i reklamowe, które mają na celu zapewnienie profesjonalnej obsługi Klientów w zakresie dystrybuowanych produktów oraz zapoznanie się z konstrukcją, charakterystyką i zasadami ich funkcjonowania.
Bank informuje, że pracownicy Banku mogą uczestniczyć w konkursach edukacyjnych lub konkursach wiedzy z zakresu instrumentów finansowych i produktów finansowych organizowanych przez zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzające oraz
inne podmioty współpracujące z Bankiem przy świadczeniu Usług Inwestycyjnych, pod warunkiem, iż udział w konkursie ma na celu podniesienie wiedzy pracowników Banku oraz zapewnienie profesjonalnej obsługi Klientów w zakresie dystrybucji produktów i Usług Inwestycyjnych.
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