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REGON: 141338474 

NIP: 5252423576 

KRS: 0000304374 

+48 222 019 750 

company@nwai.pl 

www.nwai.pl 

NWAI Dom Maklerski S.A. 

Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa 

Kapitał akcyjny: 1.576.792 zł 

 

I. Informacje podstawowe 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi dalej: 

Ustawa) przez sprzedaż krzyżową rozumie się sprzedaż łączoną lub sprzedaż wiązaną. Pierwsza 

(sprzedaż łączona) dotyczy sytuacji, gdy usługa maklerska ma być świadczona w ramach jednej umowy 

łącznie z inną usługą lub zawarcie jednej umowy o świadczenie usług jest zależne od zawarcia drugiej 

umowy o świadczenie usług. W obu przypadkach Klient ma możliwość zawarcia odrębnej umowy 

dotyczącej każdej z tych usług. Natomiast drugi rodzaj sprzedaży krzyżowej (sprzedaż wiązana) dotyczy 

sytuacji, gdy usługa maklerska ma być świadczona w ramach jednej umowy łącznie z inną usługą lub 

zawarcie jednej umowy jest zależne od zawarcia drugiej umowy i Klient nie ma możliwości zawarcia 

odrębnej umowy na poszczególne usługi, inaczej mówiąc co najmniej jedna z tych usług nie może być 

świadczona przez firmę inwestycyjną na podstawie odrębnej umowy.  

II. Wykaz usług maklerskich świadczonych przez NWAI Dom Maklerski S.A. w ramach 

sprzedaży łączonej.  

W ramach sprzedaży łączonej w przypadku NWAI Dom Maklerski S.A. świadczone są następujące 

usługi maklerskie:  

1) usługa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek Klienta 

(art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy), 

2) usługa przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie 

rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz 

prowadzenie rachunków pieniężnych (art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy),  

Powyższe usługi maklerskie są świadczone na podstawie następujących umów: 

1) umowy ramowej o świadczenie usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych oraz 

2) umowy o świadczenie usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku 

pieniężnego. 

Klient ma możliwość zawarcia każdej z tych umów osobno. Niemniej jednak z uwagi na ryzyko 

rozliczeniowe, NWAI Dom Maklerski S.A. może uzależnić zawarcie umowy ramowej o świadczenie 

usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z klientem detalicznym od 

zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku 

pieniężnego. 

Ryzyko i koszty związane ze sprzedażą łączoną. 

W przypadku zawarcia przez Klienta umów o świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1 i 2 w ramach 

sprzedaży łączonej, koszt związany ze świadczeniem poszczególnych usług jest wskazany w Tabeli 

Opłat i Prowizji podbieranych przez NWAI Dom Maklerski S.A. właściwej dla danej usługi, każdorazowo 

stanowiącej załącznik do odpowiedniego regulaminu usługowego i jest taki sam jak w sytuacji zawarcia 

przez Klienta wskazanych umów niezależnie.  

Ryzyko wynikające ze sprzedaży łączonej tych usług nie ulega zmianie w stosunku do przypadku, gdyby 

każda z tych usług była świadczona odrębnie. 

III. Wykaz usług maklerskich świadczonych przez NWAI Dom Maklerski S.A. w ramach 

sprzedaży wiązanej.  

NWAI Dom Maklerski S.A. aktualnie nie świadczy żadnych usług w ramach sprzedaży wiązanej. 


