ANEKS
do Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci
elektronicznej z dnia __________________r.,
zwanego dalej „Porozumieniem SWI”

zawarty w Warszawie, w dniu ______________ pomiędzy:

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział
XII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000081582, NIP 526-10-09-528,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 21.000.000 zł., reprezentowaną przez:

_________________________________,

_________________________________,
zwaną dalej „Krajowym Depozytem”,
a
___________________________________________________________,
z
siedzibą
w
__________________, przy _____________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez _____________________________, Wydział _________ Gospodarczy –
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
pod
numerem
___________________,
NIP
_______________________, wysokość kapitału zakładowego ________________________________,
reprezentowaną przez:

_________________________________,

_________________________________,
zwaną dalej „Uczestnikiem SWI”,
o treści następującej:

§1
Strony zgodnie postanawiają, że do Porozumienia SWI zawartego w odniesieniu do działalności
Uczestnika SWI prowadzonej pod kodem instytucji: _______________________ wprowadza się
następujące zmiany :
1) Wstęp do Porozumienia SWI otrzymuje brzmienie:

„W związku z łączącą Strony umową o uczestnictwo bezpośrednie w Krajowym Depozycie, Strony
ustalają, że niniejsze porozumienie, zwane dalej „Porozumieniem SWI”, zawarte zostaje w zakresie
dotyczącym działalności prowadzonej przez Uczestnika SWI w systemie depozytowym oraz w systemie
rozliczeń transakcji prowadzonym przez KDPW_CCP S.A. (o ile Uczestnik SWI jest uczestnikiem tego
systemu rozliczeń transakcji) - pod kodem instytucji _____________________
(czteroznakowy kod instytucji)
Jeżeli Uczestnik SWI jest lub stanie się w przyszłości uczestnikiem systemu rekompensat lub
uczestnikiem systemu ARM prowadzonych przez Krajowy Depozyt, bądź korzysta lub będzie korzystał
z innych usług świadczonych przez Krajowy Depozyt, niniejsze Porozumienie SWI zostaje zawarte także
w zakresie związanym z uczestnictwem Uczestnika SWI w tych systemach lub korzystaniem przez niego
z takich usług w ramach działalności oznaczonej wskazanym wyżej kodem instytucji, jeżeli kod ten
będzie wykorzystywany do identyfikacji Uczestnika SWI w systemach informatycznych Krajowego
Depozytu obsługujących te systemy lub usługi.”
2) W § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Systemie Wymiany Informacji (SWI) – należy przez to rozumieć zestaw środków technicznych oraz
informatycznych, które umożliwiają składanie oświadczeń woli i przesyłanie innych informacji
pomiędzy Krajowym Depozytem, a uczestnikami KDPW lub innymi podmiotami, w drodze
elektronicznej transmisji danych, przy wykorzystaniu systemów komunikacji elektronicznej, o których
mowa w pkt 2-4, oraz - w odniesieniu do systemów określonych w pkt 2 i 3 - środków bezpieczeństwa
generowanych i wydawanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu SWI;”
3) W § 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) Regulaminie SWI – należy przez to rozumieć wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu
cywilnego, ustalony przez Krajowy Depozyt, określający w szczególności zasady przesyłania w ramach
SWI dokumentów za pośrednictwem systemów, o których w pkt 2-4, przyjęte w SWI zasady wzajemnej
identyfikacji Stron, a także stosowane w SWI środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany
dokumentów w postaci elektronicznej (środki bezpieczeństwa);
6) regulacjach KDPW – należy przez to rozumieć Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania
KDPW, a także, odpowiednio, Regulamin funkcjonowania systemu rekompensat, Regulamin ARM lub
inny regulamin świadczenia usług ustalony przez Krajowy Depozyt i wiążący Uczestnika SWI;”
4) W § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Postanowienie ust. 1 nie wyłącza możliwości wymiany dokumentów pomiędzy Stronami za
pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK z wykorzystaniem certyfikatów elektronicznych generowanych lub
wydawanych w inny sposób, niż przewidziany w postanowieniach Regulaminu SWI, jeżeli określone
regulacje KDPW lub odrębna umowa zawarta przez Krajowy Depozyt z Uczestnikiem SWI w zakresie
jego działalności oznaczonej kodem instytucji określonym we wstępie do niniejszego Porozumienia
SWI, przewiduje możliwość posługiwania się takimi certyfikatami w celu wymiany określonych
dokumentów pomiędzy Stronami.”.
§2
Uczestnik SWI oświadcza, że z dniem podpisania niniejszego aneksu upoważnia z osobna każdą osobę,
której udzielił pełnomocnictwa, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu SWI, o ile pełnomocnictwo
to nie utraciło mocy przed tym dniem, do przekazywania Krajowemu Depozytowi i odbierania z
Krajowego Depozytu w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI, przy użyciu systemu lub systemów

komunikacji elektronicznej wskazanych w tym pełnomocnictwie, także takich informacji i dokumentów,
które mogą albo powinny być przekazywane w postaci elektronicznej zgodnie z Regulaminem
funkcjonowania systemu rekompensat, Regulaminem ARM lub innym, ustalonym przez Krajowy
Depozyt regulaminem świadczenia usług, z których korzysta lub będzie w przyszłości korzystał
Uczestnik SWI pod wskazanym we wstępie do Porozumienia SWI kodem instytucji wykorzystywanym
do identyfikacji Uczestnika SWI w systemach informatycznych Krajowego Depozytu obsługujących te
systemy lub usługi.
§3
1. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Wejście w życie niniejszego aneksu nie pozbawia ważności wydanych Stronom na jego
podstawie certyfikatów, kluczy kryptograficznych oraz haseł zabezpieczających, jeżeli nie
utraciły one ważności do dnia wejścia w życie niniejszego aneksu.
§4
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
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