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PART 1 - CLIENT AND MONEY MANAGER DETAILS/  
CZĘŚĆ 1 – DANE KLIENTA I ZARZĄDZAJĄCEGO PORTFELAMI  
 

Client Name/Dane Klienta: 

 
Personal Identification no (from submitted ID document)/ Numer PESEL / Company Reg. no/ Numer Spółki (REGON): 
 

 
Name of Money Manager/ Nazwa Zarządzającego Portfelami: 

 
Money Manager Company Reg. no/REGON Zarządzającego Portfelami: 

Zarządzający Portfelami jest niezależną jednostką, która 

będzie świadczyć usługi na rzecz Klienta, w tym udzielać 

porad i zarządzać portfelami na podstawie odrębnej umowy 

między Zarządzającym Portfelami a Klientem. Klient 

potwierdza, że Zarządzający Portfelami nie jest 

upoważniony do składania jakichkolwiek oświadczeń 

dotyczących Saxo Bank A/S ( dalej "Saxo Bank") lub usług 

Saxo Banku. Saxo Bank jest bankiem obsługującym 

wyłącznie Klienta, ułatwiającym handel i usługi związane z 

prowadzeniem rachunku Klienta za pośrednictwem 

platformy obrotu i z przechowywaniem aktywów Klienta. 

 

Klient upoważnia Zarządzającego Portfelami do 

wykonywania, realizacji i zatwierdzania w jego imieniu, 

wszystkich transakcji oraz wykonywania wszelkich 

innych czynności prawnych zgodnie z Ogólnymi 

Warunkami Handlowymi Saxo Banku i/lub jakiejkolwiek 

innej umowy lub warunków handlowych  regulującymi 

relacje klientów z Saxo Bank. Klient zgadza się 

przestrzegać wszelkich czynności podejmowanych 

przez Zarządzającego Portfelami na mocy niniejszego 

pełnomocnictwa, tak jakby takie czynności zostały 

wykonane przez samego Klienta. 

 

Tym samym, Klient rozumie i zgadza się, że: 

1. Saxo Bank może udostępnić systemy obrotu 

elektronicznego zgodnie z instrukcjami Zarządzającego 

Portfelami, a tym samym umożliwić Zarządzającemu 

zawieranie transakcji w imieniu Klienta na każdym z 

systemów transakcyjnych Saxo Banku; 

 

The Money Manager is an independent entity that nor- 

mally will provide services to the Client, including giving 

advice and managing portfolios under a separate 

agreement between the Money Manager and the Client. 

The Client acknowledges that the Money Manager is not 

authorised to make any representations concerning Saxo 

Bank A/S (“Saxo Bank”) or Saxo Bank’s Services. Saxo 

Bank is solely the Client’s bank, facilitating the trading 

and related services on the Client’s account via the 

Trading Platform and holding the Client’s assets. 

 

The Client hereby authorizes the Money Manager on 

its behalf to perform, execute and approve all 

transactions and to perform any other legal act in 

accordance with Saxo Bank’s General Business 

Terms and/or any other agreement or business terms 

(as applicable from time-to-time) governing the Clients 

relationship with Saxo Bank. The Client accepts to be 

bound by any act carried out by the Money Manager 

pursuant hereto as if such acts were performed by the 

Client itself. 

 

Thus, the client understands and agrees that: 

1. Saxo Bank may establish internet trading facilities 

according to the instructions of the Money Manager and 

thus enable the Money Manager to execute trades on 

behalf of the Client on any of Saxo Bank`s trading 

systems; 

2. Saxo Bank may accept from the Money manager, without 

any inquiry or investigation, any order for the Client`s 

purchase and/or sale of all instruments available from 

time-to-time on Saxo Bank`s trading systems including 
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2. Saxo Bank może przyjąć od Zarządzającego Portfelami 

bezwarunkowo jakiekolwiek zlecenie nabycia i/lub zbycia 

na rzecz Klienta wszystkich instrumentów dostępnych w 

systemach transakcyjnych Saxo Banku, w tym między 

innymi papierów wartościowych, instrumentów 

pochodnych walutowych i kontraktów terminowych; 

3. Saxo Bank może przyjąć od Zarządzającego Portfelami 

bezwarunkowo jakiekolwiek zlecenia lub instrukcje 

dotyczących wycofania i/lub transferu środków z rachunku 

(-ów) lub na rachunek Klienta prowadzony przez Saxo 

Bank; 

4. Saxo Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności w 

stosunku do Klienta za działania zgodnie z instrukcjami 

Zarządzającego Portfelami; 

5. Saxo Bank nie jest zobowiązany do przeglądu, nadzoru 

lub w jakikolwiek inny sposób monitorowania transakcji, 

doradztwa ani żadnych innych czynności podejmowanych 

przez Zarządzającego Portfelami w stosunku do Klienta. 

Monitorowanie zleceń i innych działań lub zaniechań 

Zarządzającego Portfelami jest wyłącznym obowiązkiem 

Klienta. Zaleca się, aby Klient weryfikował miesięczne 

sprawozdania finansowe z wykonywania usługi przez 

Zarządzającego Portfelami; 

6. Saxo Bank może ujawnić wszystkie informacje o 

rachunku (-ach) Klienta Zarządzającemu Portfelami 

zgodnie z Warunkami Handlowymi, a więc na przykład 

przesłać Zarządzającemu Portfelami kopie każdego i 

wszystkich notatek transakcji, wyciągów z konta itp. 

 

Niniejsze Pełnomocnictwo pozostaje w mocy aż do 

odwołania, złożonego w formie podpisanego przez Klienta 

oświadczenia (jeśli takie powiadomienie jest wysyłane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, powinno być wysłane 

do: powerofattorney@saxobank.com). 

 

Klient jest świadomy, że poprzez udzielenie niniejszego 

pełnomocnictwa Zarządzającemu Portfelami, Klient 

dodatkowo akceptuje następujące warunki: 

a. Podpisując niniejsze Pełnomocnictwo, Klient akceptuje, 

że Zarządzający Portfelami będzie jedyną osobą mającą 

prawo do zarządzania rachunkiem Klienta, tak długo, jak 

długo Pełnomocnictwo pozostaje w mocy. Klient będzie 

miał wgląd do rachunku, pozwalający na monitorowanie 

wszystkich czynności podejmowanych w związku z 

prowadzonym rachunkiem. 

 

(but not limited to) securities, derivatives, foreign exchange 

and futures; 

3. Saxo Bank may accept from the Money Manager, without 

any inquiry or investigation, any order or instruction 

regarding withdrawal and/or transfer of funds to the credit 

or debit of the Client’s account(s) with Saxo Bank; 

4. Saxo Bank shall have no responsibility or liability to the 

Client in following the Money Manager’s instructions; 

5. Saxo Bank is under no obligation to review, supervise or 

in any other way monitor any trading, any advice or any 

other acts performed by the Money Manager in respect of 

the Client or otherwise. It is the Client’s sole responsibility 

to monitor the trading and any other actions or omissions 

conducted by the Money Manager. The Client is 

recommended to review the monthly Fee Reporting and 

Financial Statement in Web Connect; 

6. Saxo Bank is allowed to reveal all information about the 

Client’s account(s) to the Money Manager in accordance 

with the General Business Terms and thus, for instance, 

send copies of any and all transaction notes, account 

statements etc. to the Money Manager. 

 

This Power of Attorney shall remain in effect until revoked by 

a duly signed written notice by the Client (if such notice is 

sent by e-mail then such notice should be sent to: 

powerofattorney@saxobank.com. 

 

The Client is made aware that by granting this Power of 

Attorney to the Money Manager, the Client further accepts the 

following terms: 

a. By granting this Power of Attorney to the Money 

Manager the Client accepts that the Money Manager 

shall have the sole access to trade on the Client`s 

account as long as this Power of Attorney is effective. 

The Client will be granted a viewing access to the 

account which enables the Client to monitor all trading 

activities on the account. 

b. If Saxo Bank receives notification of the Client’s request 

to revoke the Power of Attorney before 17:00 CET on a 

Business Day, the Power of Attorney is effectively 

revoked (after close of business) the following 

Business Day. Until the revocation is effective the 

Money Manager shall handle any open orders and any 

potential automatic allocation of trades to the Client’s 

account. 
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CZĘŚĆ 3 – WYCOFANIE ŚRODKÓW 

b. Jeśli Saxo Bank otrzyma zgłoszenie żądania Klienta o 

cofnięciu pełnomocnictwa przed 17:00 czasu 

środkowoeuropejskiego w Dniu Roboczym, 

Pełnomocnictwo uznaje się za skutecznie odwołane (po 

zamknięciu działalności) następnego dnia roboczego. 

Do momentu uznania odwołania za skuteczne, 

Zarządzający Portfelami powinien zarządzać otwartymi 

zleceniami i automatyczną alokacją transakcji na 

rachunek Klienta. 

c. Wszelkie należne opłaty na rzecz Zarządzającego 

Portfelami (w tym między innymi wszystkie należne 

opłaty za zarządzanie i wynik, jeśli dotyczy) zostaną 

rozliczone po odwołaniu Pełnomocnictwa i potrącone z 

rachunku Klienta w terminie 5 dni roboczych od 

otrzymania powiadomienia przez Saxo Bank z 

życzeniem Klienta o odwołaniu Pełnomocnictwa. 

d. Po potrąceniu opłat z rachunku Klienta, Klient uzyskuje 

pełny dostęp do rachunku i prawo dysponowania nim. 

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że stawki 

stosowane w stosunku do Klienta ulegają zmianie ze 

standardowych cen instytucjonalnych na standardowe 

ceny detaliczne zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Saxo 

Banku dostępnej na www.saxobank.com, co może 

skutkować podwyższeniem opłat dotyczących 

działalności handlowej Klienta. Klient zostanie 

poinformowany o powyższym za pośrednictwem poczty 

elektronicznej z Saxo na ostatni znany adres e-mail 

Klienta. 

 

 

c. Any outstanding fees payable to the Money Man- ager 

(including, but not limited to, any outstanding 

management and performance fees, as applicable) will 

be calculated after the revocation of the Power of 

Attorney and such fees will be deducted from the 

Client’s account within 5 Business Days from Saxo 

Bank receiving notification of the Client’s wish to revoke 

the Power of Attorney. 

d. After the fees have been deducted from the Client’s 

account, the Client is granted full access to the ac- 

count and shall subsequently have full right of disposal 

of the account. The Client acknowledges and agrees 

that the rates applicable to the Client’s trading shall 

subsequently be changed from standard institutional 

prices to the standard retail prices in Saxo Bank’s 

Commissions, Charges and Margin Schedule available 

at www.saxobank.com which may result in the Client 

being subject to higher fees in respect of its trading 

activities. The Client will be notified of the foregoing via 

email from Saxo to the Client’s last known email 

address. 

PART 3 – NOTE ON WITHDRAWAL OF FUNDS 

• Klient zostaje w szczególności poinformowany, że 

wycofanie środków z rachunków Klienta może być 

wykonane tylko na koniec każdego miesiąca, a 

przeniesienie środków następuje 5 dnia roboczego po 

ostatnim dniu miesiąca. 

• W przypadku chęci wycofania środków zdeponowanych 

na rachunku(-ach) Klienta, Klient przesyła Formularz 

Transferu Środków do Saxo Bank wraz z wymaganymi 

instrukcjami. 

• W przypadku wypłat innych, niż na koniec miesiąca, takie 

wypłaty mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie 

odrębnego porozumienia pomiędzy Klientem a Saxo 

Bank w odniesieniu do każdej takiej wypłaty. 

 

• The Client is made especially aware that withdrawal of 

funds from Client accounts can only be made at the end 

of each month, and the funds will subsequently be 

transferred to the Client on the 5th Business Day after 

the last of the month. 

• Should the Client wish to withdraw any of the funds 

deposited in Client’s account(s), the Client shall send a 

Fund Transfer Request form to Saxo Bank with the 

required instructions. 

• For any withdrawals other than at month end, such 

withdrawals may only be performed according to 

separate agreement be- tween the Client and Saxo Bank 

in respect of any such withdrawal. 
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 CZĘŚĆ 4 – WYNAGRODZENIE ZARZĄDZAJĄCEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CZĘŚĆ 5 – PRAWO WŁAŚCIWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

PART 4 – MONEY MANAGER FEES 

• The Client agrees and  authorises  Saxo  Bank  to  

calculate (where applicable) and pay, from the Client’s 

account(s), the Money Manager fees on the Client’s 

behalf from time to time. Such fees shall be agreed 

between the  Client  and  Money Manager and shall be 

based upon the attached Fee Schedule or as otherwise 

notified to Saxo Bank from time to time.  

• Saxo Bank has no responsibility for assessing whether 

the size of the fees debited from the Client’s account(s) 

makes trading commercially viable. This responsibility is 

the combined responsibility of the Client and the Money 

Manager. 

 

• Klient wyraża zgodę i upoważnia Saxo Bank  do 

rozliczenia i przekazania  wynagrodzenia Zarządzającego 

z rachunku Klienta, w jego imieniu. Opłaty te są 

uzgadniane pomiędzy Klientem a Zarządzającym i 

opierają się na załączonej Tabeli Opłat i Prowizji lub innym 

dokumencie przedłożonym Saxo Bank. Dla uniknięcia 

wątpliwości, takie upoważnienie musi zawierać informację, 

iż Saxo Bank uiszcza w imieniu Klienta wynagrodzenie 

Zarządzającego Portfelami według instrukcji 

Zarządzającego. 

• Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie 

oceny, czy wielkość opłat, którymi obciążono rachunek 

Klienta wpływa na opłacalność zawieranych transakcji. 

Odpowiedzialność leży po stronie Klienta i 

Zarządzającego Portfelami. 

 

 

Niniejsze pełnomocnictwo i dodatkowe postanowienia dla 

Zarządzającego Portfelami (i wszelkie spory, kontrowersje, 

postępowania lub roszczenia jakiejkolwiek natury wynikające 

z, lub w jakikolwiek sposób związane z niniejszym 

pełnomocnictwem i dodatkowymi zasadami dla 

Zarządzających Portfelami lub działaniami podejmowanymi w 

związku z nimi) są regulowane i interpretowane zgodnie z 

prawem duńskim. Każda ze Stron nieodwołalnie zgadza się, 

że sądy Królestwa Danii mają wyłączną jurysdykcję nad 

prowadzeniem wszelkich postępowań w związku z, lub 

wynikających z tego pełnomocnictwa i dodatkowych zasad dla 

Zarządzających Portfelami. 

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niezgodności 

niniejszego pełnomocnictwa w innej wersji językowej z 

angielską wersją, obowiązująca jest wersja w j. angielskim. 

 

PART 5 – GOVERNING LAW 

This Power of Attorney and Additional Terms for Money 

Managers (and any dispute, controversy, proceedings or 

claims of whatever nature arising out of or in any way 

relating to this Power of Attorney and Additional Terms for 

Money Managers or its formation or any act per- formed 

or claimed to be performed under it) shall be governed 

by and construed in accordance with Danish law. Each 

Party irrevocably agrees that the courts of Denmark shall 

have exclusive jurisdiction to determine any proceedings in 

connection with or arising out of this Power of Attorney and 

Additional Terms for Money Managers. 

In the event of any conflict between the English and other 

language versions of this PoA, the English version shall 

prevail. 
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Flat Fee Amount 
 

Currency 
 

Calculation Period: 
 

   

☐ Monthly 
 

☐ Quarterly 

 

 

 
Percentage (0-50%): 

 
Calculation Period: 

 

 

% 
 

☐ Monthly 
 

☐ Quarterly 

 

 
FEES/OPŁATY 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANAGEMENT FEE 

 

 
 
 
 
 
 

Management Fee Advisor Fee Platform Fee 
 

 
 

Fee Percentage/Stawka: % % % 
 
 

Calculation Period: Monthly 
(M),Quarterly (Q), Yearly (Y), 

□ M ☐ Q ☐ Y ☐ M ☐ Q ☐ Y ☐ M ☐ Q ☐ Y 

  

Notional Amount: 
 
 

 

 

 

 

PERFORMANCE FEE 
 

Performance fee is the percentage that is charged on. 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klient zawiera umowę z Zarządzającym Portfelami, że Saxo 

Bank ma prawo uregulować w imieniu Klienta i z rachunku (-

ów) Klienta następujące opłaty (zgodnie z opisem zawartym w 

umowie Klienta z Zarządzającym Portfelami): 

 

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE 

Opłata za zarządzanie jest roczną stawką procentową, która 

jest pobierana od aktywów pod zarządzaniem (AUM). Opłaty 

są naliczane od codziennego AUM, z dołu, przez cały okres. 

Opłata za zarządzanie jest pobierana miesięcznie, kwartalnie 

lub rocznie. Na potrzeby wyliczeń wykorzystywana jest 

wartość rachunku na koniec dnia (17:00 EST). Opłaty za 

doradztwo i korzystanie z platformy mogą być naliczane za 

pomocą tej samej metodologii, jak opłata za zarządzanie. 

The Client agrees with the Money Manager that Saxo Bank 

will calculate and pay on the Client’s behalf from the Clients 

account(s) the following fees (as further described in the 

client’s agreement with the Money Manager): 

 

MANAGEMENT FEE 

Management fee is a yearly percentage that is charged on the 

Assets under management (AUM) plus an agreed notional 

amount of the account. Fees are charged on the daily AUM 

going back throughout the period. The management fee is 

charged on a monthly, quarterly or yearly basis. The 

calculation uses end of day (5PM EST) account values. An 

Advisor Fee and Platform Fee may be charged using the 

same methodology as the management fee. 

OPŁATA ZA WYNIK 

Opłata za wynik stanowi procent, który jest pobierany od 

zysków inwestycyjnych w miesięcznym, kwartalnym lub 

rocznym okresie rozliczeniowym. Opłata podlega zasadzie 

High Water Mark, tj. osiągnięcia w dniu rozliczeniowym 

wartości portfela przewyższającej historyczne maksimum z 

poprzednich momentów rozliczeniowych. 

 

PERFORMANCE FEE 

Performance fee is the percentage that is charged on 

investment profits. It can be calculated on either a monthly, 

quarterly or yearly basis. This fee is subjected to a High 

Water Mark which is the highest AUM that the account has 

reached. 

 

 

☐ Yearly 

OPŁATA STAŁA 

Opłata stała stanowi pobieraną okresowo kwotę za 

prowadzenie rachunku. 

 

FLAT FEE 

Flat fee is a recurring charge to the account. 

 

☐ Yearly 
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Oświadczenia Klienta na potrzeby Saxo Bank 

 

Podpisując niniejszy dokument, oświadczam: 

• że przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję Ogólne 

Warunki Handlowe (w tym oświadczenia o ryzyku), 

warunki handlowe dotyczące obrotu papierami 

wartościowymi, warunki handlowe dla Zarządzania 

Rachunkami Powierniczymi, warunki handlowe dla 

międzynarodowego transferu środków, warunki 

korzystania z usługi oraz Tabelę Opłat i Prowizji; 

• że zrozumiałem i akceptuję, że warunki handlowe 

dotyczące obrotu papierami wartościowymi, warunki 

handlowe dla Zarządzania Rachunkami Powierniczymi, 

warunki handlowe dla Międzynarodowego Transferu 

Środków, Warunki Korzystania z Usługi, Tabelę Opłat i 

Prowizji i inne stosowne postanowienia (które od czasu 

do czasu mogą ulec zmianie) mają zastosowanie do 

mojej relacji z Saxo Bank; 

• że otrzymałem, przeczytałem i zrozumiałem materiały 

odnoszące się do odpowiednich produktów; 

• że otrzymałem dodatkową informację słowną o 

produktach, ich możliwościach i związanych z nimi 

zagrożeniach, jeśli o takowe poprosiłem, I 

• że otrzymałem zadowalające odpowiedzi na wszystkie 

moje pytania, dotyczące warunków i innych kwestii 

odnoszących się do odpowiednich produktów. 

 

 

 

Potwierdzam i akceptuję, że informację przekazane o 

mnie do Saxo Bank: 

• Mogą być współdzielone z Brokerem Wprowadzającym 

w celu przeprowadzenia procesu due diligence i 

zatwierdzania mojej aplikacji w przypadku, jeżeli 

wyznaczyłem takiego Brokera Wprowadzającego. 

• Mogą być użyte do celów uwierzytelniających, na 

potrzeby których konieczny jest kontakt z osobami 

trzecimi. W procesie tym przedłożone przeze mnie dane 

mogą być weryfikowane w bazach danych (publicznych 

lub innych), do których te osoby trzecie mają dostęp. 

Mogą one również korzystać z moich danych w 

przyszłości, aby pomóc innym firmom w procesie 

weryfikacji. Zapis przeszukiwania baz danych zostanie 

zachowany. 

The Principals Client Consent to Saxo Bank 

 

I declare by my signature: 

• To have read, understood and agreed to the General 

Business Terms (including the Risk Disclosure 

Statement), the Business Terms for Securities Trading, 

the Business Terms for Custody Management, the 

Business Terms for International Transfer of Funds, 

Terms of Use, the Commissions, Charges & Margin 

Schedule and all of their contents; 

• To understand and accept that the General Business 

Terms (including the Risk Disclosure Statement), the 

Business Terms for Securities Trading, the Business 

Terms for Custody Management, the Business Terms for 

International Transfer of Funds, the Commissions, 

Charges & Margin Schedule as well as the Conflict of 

Interest Policy and the Best Execution Policy and any 

other relevant terms and conditions (as amended from 

time to time) apply to my entire trading relationship with 

Saxo Bank; 

• To have received, read and understood the product 

information material relating to the relevant products; 

• To have received additional in-depth verbal information 

about the products and the inherent possibilities and 

risks if so requested; and 

• To have received satisfactory answers to all my 

questions regarding the terms, conditions and other 

issues relating to the relevant products. 

 

I acknowledge and agree that personal information sub- 

mitted by me to Saxo Bank 

• May be shared with any Introducing Broker for the 

purpose of completing the due diligence and approving 

my application in case I have appointed such Introducing 

Broker. 

• May be used to undertake a search with a 3rd party 

authentication service provider for the purposes of 

verifying my identity. To do so the 3rd party 

authentication service provider may check the details I 

supply against any particulars on any database (public or 

otherwise) to which they have access. They may also 

use my details in the future to assist other companies for 

verification purposes. A record of the search will be 

retained. 
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Ponadto potwierdzam: 

• że informacje podane przeze mnie i zamieszczone w 

niniejszym formularzu są prawdziwe i że akceptuję, że 

jestem zobowiązany niezwłocznie poinformować Saxo 

Bank w przypadku zmiany tych danych; 

• że kwota inwestycji została wybrana przeze mnie biorąc 

pod uwagę moją sytuację finansową, i że została uznana 

przeze mnie za rozsądną w danych okolicznościach; 

• że uznaję, że Saxo Bank jest w stanie udzielić mi 

wsparcia, pod warunkiem że informacje przedłożone 

przeze mnie w Formularzu Zgłoszenia lub w innej postaci 

są prawdziwe. 

 

 

 

Podpisując niniejszy formularz wyrażam zgodę na 

poniższe: 

• Moje dane osobowe, w tym imię, numer PESEL, adres 

itp,, jak również informacje o kliencie, w tym 

informacje o rachunku, wpisach, inwestycjach itp, 

dokonanych przeze mnie w momencie rejestracji jako 

klient Saxo Banku lub później, lub które w inny sposób 

weszły w posiadanie Saxo Banku, mogą zostać 

ujawnione innym spółkom wchodzącym w skład Grupy 

Saxo Bank*. 

• Niektóre spółki z grupy Saxo Bank * znajdują się w 

krajach, w których przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych mogą nie zapewniać równoważnego 

poziomu ochrony jak w Danii. 

• Moje dane mogą być udostępniane dla celów 

spełnienia wymogów regulacyjnych (w tym zgodności 

z duńską ustawą o zapobiegania praniu pieniędzy), 

zarządzania ryzykiem, świadczenia usługi doradztwa 

inwestycyjnego, usług inwestycyjnych i innych usług 

oferowanych przez Grupę Saxo Bank*,. 

* Wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Saxo Bank 

znajduje się na stronie: www.saxobank.com. 

 

Furthermore I confirm: 

• That the information provided by me and inserted in this 

form is correct and that I acknowledge that I shall be 

obliged to inform Saxo Bank immediately in case of any 

changes to this information; 

• That the investment amount has been chosen by me 

taking my total financial circumstances into consideration 

and is by me considered reasonable under such 

circumstances; 

• That I acknowledge that Saxo Bank is only able to 

provide advice to such affect provided that I have 

supplied Saxo Bank with correct and adequate 

information in this Client Applica- tion Form or as 

otherwise requested by Saxo Bank. 

 

By signing this form I consent to the below disclosures: 

• My personal information, including my name, personal 

identification number, address, etc., as well as client 

information, including account information, entries, 

investments, etc., submitted by me when registering as a 

client with Saxo Bank or later or which otherwise comes 

into Saxo Bank’s possession, may be disclosed to other 

companies within the Saxo Bank Group*. 

• Some companies of the Saxo Bank Group* are located 

in countries where data protection laws may not provide 

an equivalent level of protection to the laws of Denmark; 

• The information may be disclosed for the purposes of 

meeting regulatory requirements (incl. in pursuance of 

the Danish Act on Measures to Prevent Money 

Laundering), conducting risk management, providing and 

executing investment advice, investment services and 

other services offered by the Saxo Bank Group*,. 

*Please see our website for a list of the companies in the 

Saxo Bank Group: www.saxobank.com. 
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 PODPIS KLIENTA 
 
 
   

 
 
 
 

  
 

 
 
 

Date/data: 
 
 
 Signature/podpis: 
 
 

 

 

Podpisując ten dokument Klient oświadcza, że zapoznał się, 

zrozumiał i akceptuje zawarte w nim warunki i udziela 

Pełnomocnictwa Zarządzającemu Portfelami. 

 

Uwagi: Wszystkie strony muszą zostać złożone w jednym 

dokumencie, aby pełnomocnictwo miało moc prawną. 

 

By signing this document the Client declares to have read, 

understood and agreed to all terms herein and to grant the 

Power of Attorney to the Money Manager. 

 

Note: All pages must be submitted together to be 
legally valid. 
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