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Regulamin świadczenia usług maklerskich
przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna

Rozdział 1. /Postanowienia ogólne/
§1.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług maklerskich wymienionych poniżej:
1) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
2) trybu i warunków otwierania i prowadzenia rachunków papierów wartościowych
i rachunków pieniężnych,
3) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych w zakresie nieuregulowanym
w odrębnym regulaminie przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania
instrumentów finansowych obowiązującym w Domu Maklerskim,
4) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów,
5) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w tym
tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,
2. Niniejszy Regulamin określa również zasady udzielania porad inwestycyjnych o charakterze
ogólnym dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe.
3. Dokonywanie czynności wymienionych w ust. 1 i 2, odbywa się na podstawie Regulaminu
i Umowy.
§2.
1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Agent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą
osobowości prawnej, wpisana do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego
przez KNF zgodnie z art. 79 Ustawy, wykonująca na podstawie umowy zawartej z Domem
Maklerskim czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Dom
Maklerski;
2) Alternatywny system obrotu (ASO) – system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt
2 Ustawy;
3) Bank powierniczy – bank krajowy posiadający zezwolenie KNF na prowadzenie
rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych;
4) Beneficjent rzeczywisty – osoba fizyczna lub osoby fizyczne, o których mowa w art. 2
ust. 2 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
5) Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się
przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z Osobą zajmującą
eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub
osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
6) Derywaty – instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego;
7) Dom Maklerski – Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
8) Depozyt zabezpieczający – środki pieniężne lub instrumenty finansowe, wnoszone
w celu zabezpieczenia zobowiązań Klienta wynikających z zapisanych na rachunku
derywatów;
9) Dokument informacyjny – prospekt emisyjny, memorandum informacyjne lub odrębny
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dokument sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11
października 2005 r. w sprawie dopuszczenia instrumentów finansowych, niebędących
papierami wartościowymi, do obrotu na rynku regulowanym (Dz. U. nr 206, poz. 1699);
10) Dokument stwierdzający tożsamość – paszport lub dowód osobisty dla obywateli
polskich oraz kartę stałego pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na
dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
11) Dyspozycja – polecenie Klienta dotyczące dokonania przez Dom Maklerski określonej
czynności związanej ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta;
12) EMIR – regulacje instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem
regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji;
13) Formularz informacji GIIF – formularz informacji uzyskiwanych od Klienta zgodnie
z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
14) Formularz informacyjny – formularz informacji uzyskiwanych od Klienta, dotyczący
poziomu wiedzy w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia
inwestycyjnego Klienta w celu oceny czy dana usługa jest dla Klienta odpowiednia;
15) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
16) GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
17) Grupa docelowa – określona grupa nabywców instrumentów finansowych, z których
potrzebami, cechami lub celami instrument finansowy, jest zgodny niezależnie od
sposobu nabycia lub objęcia przez niego tego instrumentu;
18) Instrumenty finansowe – instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy;
19) Instrument niekompleksowy – instrument finansowy w rozumieniu art. 25 ust. 4
Dyrektywy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz
zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE;
20) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
21) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która zawarła z Domem Maklerskim Umowę lub z którą Umowa ma
zostać zawarta;
22) Klient detaliczny –
profesjonalnym;

klient

niebędący uprawnionym

kontrahentem

lub klientem

23) Klient profesjonalny – klient, posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na
podejmowanie decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyk związanych
z inwestycją w dany instrument finansowy, będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3
pkt 39b Ustawy;
24) KNF – Komisja Nadzoru Finansowego;
25) Kod LEI (Legal Entity Identifier) – 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu
zgodny z normą ISO17442, nadawany przez agencje kodujące akredytowane przez Global
Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), unikalnie identyfikujący podmioty w skali
globalnej;
26) Komunikat – informacja zawierająca treści przewidziane Regulaminem podawane
do wiadomości Klientów poprzez udostępnienie w POK/PUM oraz na stronie internetowej
Domu Maklerskiego, Komunikat może być wydawany odrębnie dla Klientów detalicznych
i Klientów profesjonalnych;
27) Konflikt interesów – znane Domowi Maklerskiemu okoliczności które powstają w trakcie
świadczenia przez Dom Maklerski usług opisanych niniejszym Regulaminem, i których
istnienie może zaszkodzić interesom Klienta;
28) KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
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poz. 1577 z późn. zm.);
29) Limit zaangażowania – maksymalna ilość posiadanych przez Klienta Derywatów;
30) Lista sankcyjna – lista osób, grup lub podmiotów ogłaszana przez GIIF na podstawie
rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na
podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi,
w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011)
Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz prowadzona przez GIIF
lista osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające,
zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
31) Miejsce wykonania zleceń (system wykonywania zleceń):
a) rynek regulowany,
b) alternatywny system obrotu,
c) zorganizowana platforma obrotu (OTF),
d) podmiot systematycznie internalizujący transakcje,
e) firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną wykonującą zlecenia nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych w sposób określony w art. 73 ust. 2 Ustawy,
firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną realizującą zadania związane
z organizacją rynku regulowanego lub zapewniającą płynność instrumentów
finansowych,
f)

podmiot prowadzący na terytorium państwa, które nie jest państwem członkowskim,
działalność wymienioną powyżej w punktach a – e,

g) bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy, realizujący zadania związane
z organizacją rynku regulowanego, w przypadku gdy przedmiotem tych czynności są
papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub
zapewniający płynność instrumentów finansowych;
32) Nieskomplikowane instrumenty finansowe – oznaczają:
a) akcje i certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na
rynku uznanym przez Komisję Europejską jako rynek równoważny w państwie, które
nie jest państwem członkowskim, oraz akcje i certyfikaty inwestycyjne wprowadzone
do ASO, z wyłączeniem akcji i certyfikatów inwestycyjnych, które mają wbudowany
instrument pochodny;
b) obligacje lub inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym lub na rynku uznanym przez Komisję Europejską jako rynek
równoważny w państwie, które nie jest państwem członkowskim, oraz obligacje lub
inne dłużne papiery wartościowe wprowadzone do ASO, z wyłączeniem obligacji
i dłużnych papierów wartościowych, które mają wbudowany instrument pochodny lub
których struktura utrudnia Klientowi zrozumienie ryzyka związanego z tymi
instrumentami finansowymi;
c) instrumenty rynku pieniężnego, z wyłączeniem instrumentów rynku pieniężnego,
które mają wbudowany instrument pochodny lub których struktura utrudnia Klientowi
zrozumienie ryzyka związanego z tymi instrumentami finansowymi;
d) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą
w państwach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
z wyłączeniem jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy, o których
mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE
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w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić
w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu
emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony
internetowej (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 1);
e) instrumenty finansowe, o których mowa w art. 57 Rozporządzenia 2017/565.
33) NKK – Numer Klasyfikacyjny Klienta;
34) Osoba krajowa – rezydent w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo
dewizowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 679 z późn. zm.);
35) Osoba zagraniczna – nierezydent w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 679 z późn. zm.);
36) Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to osoby
fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne zgodnie
z art. 2 ust. 2 pkt 11) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
37) Osoba zaangażowana – osoba, o której mowa w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia 2017/565,
w tym:
a) członka zarządu oraz dyrektora jednostki organizacyjnej Domu Maklerskiego oraz
Agenta;
b) pracownika, Agenta oraz każdą inną osobę, której usługi pozostają do dyspozycji
i pod kontrolą Domu Maklerskiego lub jego Agenta i która to osoba uczestniczy
w świadczeniu Usług przez Dom Maklerski;
c) osoba fizyczna, która bezpośrednio uczestniczy w świadczeniu przez Dom Maklerski
usług na rzecz Domu Maklerskiego lub jego Agenta na mocy umowy outsourcingowej
w związku z wykonywanymi przez Dom Maklerski Usługami;
38) Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane
stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a)

osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą
zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne
bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b)

osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których
wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę
zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

39) Otwarcie pozycji – powstanie praw i zobowiązań związanych z nabyciem lub zbyciem
derywatów;
40) Papier wartościowy – papier wartościowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy;
41) Instytucja obowiązana – podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
42) Polityka wykonywania zleceń – Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej
pojętym interesie klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.;
43) Prawo do otrzymania instrumentu finansowego – prawo do otrzymania papieru
wartościowego, jak również odnoszące się do innych instrumentów finansowych
dopuszczonych do obrotu zorganizowanego prawo umożliwiające, zgodnie z art. 7 ust. 5
Ustawy, zobowiązanie się do zbycia takich instrumentów finansowych przed dokonaniem
zapisu tego papieru wartościowego na rachunku papierów wartościowych;
44) Prawo do otrzymania papieru wartościowego – prawo umożliwiające, zgodnie z art. 7
ust. 5 Ustawy, zobowiązanie się do zbycia papieru wartościowego przed dokonaniem
zapisu tego papieru wartościowego na rachunku papierów wartościowych zbywającego;
45) POK/PUM – Punkt Obsługi Klienta (dalej POK) lub Punkt Usług Maklerskich (dalej PUM) –
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oznacza punkt obsługi klienta rozumiany jako jednostka organizacyjna Domu
Maklerskiego, w której jest dokonywana bieżąca obsługa klientów, obejmująca także
przyjmowanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych;
46) Pozycje skorelowane – pozycje zajęte w prawach pochodnych opartych o ten sam
instrument bazowy, zarejestrowane w tym samym portfelu, których łączne ryzyko jest
mniejsze niż suma ryzyk liczonych oddzielnie dla poszczególnych pozycji;
47) Publicznie dostępne informacje – informacje, które są jasne, wiarygodne
i przedstawione w celu wypełnienia przez emitenta lub wystawcę instrumentu finansowego
obowiązków wynikających z przepisów prawa;
48) Rachunek – rachunek papierów wartościowych oraz rachunek pieniężny prowadzony dla
Klienta na podstawie Umowy;
49) Rachunek papierów wartościowych – rachunek, na którym zapisywane są
zdematerializowane papiery wartościowe, jak również niebędące papierami wartościowymi
instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego;
50) Rachunek zabezpieczający – rachunek, na którym ewidencjonowane są środki pieniężne
i instrumenty finansowe stanowiące wstępny depozyt zabezpieczający, oraz depozyt
zabezpieczający realizację zobowiązań wynikających z derywatów;
51) Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski
Banku BPS Spółka Akcyjna”;
52) Rejestr operacyjny – rejestr instrumentów finansowych i praw do otrzymania
instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży Klienta,
przed otwarciem rejestru sesji, przy czym liczba instrumentów finansowych i praw
do otrzymania instrumentów finansowych równa jest sumie liczby:
a) instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych,
z wyłączeniem instrumentów finansowych, które były przedmiotem zawartych
transakcji, lecz których rozrachunek nie został jeszcze przeprowadzony, i pozostają
nadal zapisane na rachunku papierów wartościowych, oraz
b) praw do otrzymania instrumentów finansowych;
53) Rejestr sesji – rozumie się przez to:
a) rejestr instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych,
obejmujący liczbę praw i instrumentów zewidencjonowanych w rejestrze operacyjnym:
(i) pomniejszaną o liczbę instrumentów finansowych i praw do ich otrzymania, które
były przedmiotem zawartej na danej sesji transakcji sprzedaży,
(ii) powiększaną o liczbę praw do otrzymania instrumentów finansowych, które były
przedmiotem zawartej na danej sesji transakcji kupna, oraz
b) wykaz środków pieniężnych, obejmujący sumę niezablokowanych środków pieniężnych
zdeponowanych na rachunku pieniężnym powiększaną o środki pieniężne, które będą
uzyskane w wyniku zawartych na danej sesji transakcji sprzedaży instrumentów
finansowych, spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5 Ustawy, i pomniejszane
o środki pieniężne, które będą przeznaczone na opłacenie transakcji kupna
instrumentów finansowych, zawartych na tej sesji;
54) Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych;
55) Rozporządzenie 2017/565 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia
25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia
działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy
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(Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.);
56) Rozrachunek transakcji – rozumie się przez to obciążenie lub uznanie konta
depozytowego, rachunku zbiorczego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego
przez Właściwą izbę na rzecz podmiotu będącego stroną transakcji, odpowiednio
w związku z transakcją zbycia lub nabycia Instrumentów finansowych, a także
odpowiednio do ustalonych w trakcie rozliczenia kwot świadczeń, uznanie lub obciążenie
rachunku pieniężnego wskazanego przez podmiot będący stroną transakcji lub stroną
rozliczenia transakcji;
57) Rozrachunek transakcji w częściach – rozumie się przez to Rozrachunek transakcji
w przypadku częściowego braku instrumentów finansowych niezbędnych do dokonania
Rozrachunku transakcji w całości lub jednoczesnego częściowego braku Instrumentów
finansowych i środków pieniężnych niezbędnych do dokonania Rozrachunku transakcji
w całości, tj. rozrachunek w części wyznaczonej wysokością posiadanych w trakcie sesji
rozrachunkowej Instrumentów finansowych i środków pieniężnych przez strony transakcji
i rozrachunek pozostałej części w trakcie kolejnych sesji rozrachunkowych dotyczący
transakcji określonych zgodnie z regulacjami Właściwej Izby, które mogą podlegać
rozrachunkowi w częściach;
58) System transakcyjny – system internetowy służący do składania dyspozycji przez
Klienta, dostępny za podaniem hasła ustalonego w Umowie/aneksie, lub inny środek
komunikacji elektronicznej służący do składania dyspozycji;
59) Seria derywatów – derywaty oparte na tym samym instrumencie bazowym, z tą samą
datą wygaśnięcia;
60) Taryfa opłat i prowizji – Taryfa opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom
Maklerski;
61) Tytuły uczestnictwa – wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa
polskiego lub obcego, papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi
instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych, z którymi Dom Maklerski zawarł umowy mające za przedmiot
pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa tych funduszy
inwestycyjnych;
62) Trwały nośnik informacji – nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie
adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres
odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i pozwalający na odtworzenie
przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
63) Umowa –umowa świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski, w tym
w szczególności umowę o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych;
64) Umowa derywatów – umowę świadczenia usług w zakresie obrotu derywatami;
65) Uprawniony kontrahent – klienta, o którym mowa w art. 3 pkt 39d Ustawy, z którym Dom
Maklerski, w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania
i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych
na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu;
66) Usługi maklerskie – wykonywane przez Dom Maklerski na rzecz Klienta czynności
określonych w art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy w zakresie posiadanego zezwolenia na
wykonywanie działalności maklerskiej przez Dom Maklerski;
67) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1768 z póżn. zm.);
68) Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych – ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r.
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o niektórych zabezpieczeniach finansowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 891 z późn. zm.);
69) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – ustawa z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z późn.
zm.);
70) Właściwa izba – izba rozrachunkowa lub izba rozliczeniowa tj. odpowiednio KDPW,
KDPW_CCP S.A. z siedzibą w Warszawie, spółkę której KDPW powierzył wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6 Ustawy, izbę
rozrachunkową lub inny podmiot uprawniony do dokonywania rozrachunku, rejestracji
instrumentów finansowych lub rozliczeń transakcji oraz innych czynności związanych
z systemem depozytowo-rozliczeniowym;
71) Zamknięcie pozycji – ustanie praw i zobowiązań związanych z nabyciem lub zbyciem
derywatów, odpowiednio wskutek kupna lub sprzedaży derywatu tej samej serii co derywat
zamykany;
72) Zlecenie brokerskie – Zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę, wystawiane przez
Dom Maklerski na podstawie Zlecenia Klienta i przekazywane do miejsca wykonania
zlecenia w celu jego wykonania;
73) Zlecenie DDM – Zlecenie Do Dyspozycji Maklera – Zlecenie, na podstawie którego Dom
Maklerski może wystawić więcej niż jedno Zlecenie brokerskie, o którym mowa w §75 ust.
1;
74) Zlecenie – zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych albo oświadczenie woli
wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są instrumenty finansowe.
2. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 1 Regulaminu, a użyte w jego treści należy rozumieć zgodnie
z treścią: Ustawy, Rozporządzenia 2017/565 oraz Rozporządzenia.
§3.
1. Dom Maklerski świadczy usługi na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz
w zakresie zezwoleń udzielonych przez KNF.
2. Przed podpisaniem Umowy Klient obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem
i potwierdzić ten fakt swoim oświadczeniem przy zawarciu Umowy.
§4.
1. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy dokonuje klasyfikacji Klienta do jednej z kategorii:
1)

Klient detaliczny,

2)

Klient profesjonalny,

3)

Uprawniony kontrahent.

2. Dom Maklerski informuje Klienta o przyznanej kategorii i poziomie ochrony danej kategorii
Klientów.
3. Klasyfikacja Klienta może zostać zmieniona na zasadach określonych przez Dom Maklerski
i podanych do wiadomości Klientów. .
4. Klient zobowiązany jest do przekazywania Domowi Maklerskiemu informacji o zmianie danych,
które mają wpływ na dokonanie klasyfikacji, o której mowa w ust. 1.
5. W przypadku, gdy Dom Maklerski z innych źródeł pozyska pewną informację, że Klient nie
wypełnia już warunków wstępnych, które pozwoliły na jego zakwalifikowanie do określonej
kategorii, podejmuje działania w celu właściwego sklasyfikowania takiego Klienta.
6. Postanowienia ust. 5, nie stosuje się wobec Klienta profesjonalnego, o którym mowa w art. 3a
ust. 1 Ustawy, który złoży wniosek, o którym mowa w tym przepisie oraz spełni warunki,
o których mowa w §6 ust. 82 poniżej.
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§5.
1. Przed zawarciem Umowy z Klientem detalicznym, Dom Maklerski przekazuje mu przy użyciu
Trwałego nośnika informacji lub poprzez udostępnienie na stronie internetowej Domu
Maklerskiego, wzór Umowy, niniejszy Regulamin oraz szczegółowe informacje, zgodne z art.
47 – 50 Rozporządzenia 2017/565, dotyczące Domu Maklerskiego oraz usługi, która ma być
świadczona na podstawie zawieranej Umowy.
2. Ponadto, przed zawarciem Umowy, Dom Maklerski przekazuje Klientowi także:
1)

informacje zawierające szczegółowy opis charakteru oferowanych przez Dom Maklerski
usług oraz związanych z nimi ryzyk;

2)

informacje o wszystkich bezpośrednich i pośrednich kosztach i opłatach, w tym o ich
wysokości lub sposobie ustalenia ich wysokości związanych z inwestowaniem
w instrumenty finansowe;

3)

Informacje o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych (w tym o ich istocie i wysokości),
innych niż przyjmowane od Klienta (lub od osoby działającej w jego imieniu) oraz
świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przekazywanych Klientowi lub osobie
działającej w jego imieniu, jak również świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych
przyjmowanych lub przekazywanych osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania
danej usługi na rzecz Klienta;

4)

informacje o drobnych świadczeniach niepieniężnych przyjmowanych przez Dom
Maklerski w warunkach określonych w art. 83d ust. 5 pkt Ustawy,

5)

stosowanej przez Dom Maklerski Polityce wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej
pojętymi interesie Klienta;

6)

jeżeli Usługa maklerska wymaga zawarcia umowy o świadczenie tej Usługi maklerskiej,
Dom Maklerski informuje o tym Klienta i przedstawia opis ryzyka wynikającego
z poszczególnych usług świadczonych w ramach umowy oraz sposób, w jaki jednoczesne
występowanie tych usług zmienia poziom ryzyka,

7)

w przypadku, gdy ryzyko wynikające z zawarcia z Klientem detalicznym Umowy,
w ramach której Usługa maklerska wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych na rachunek dającego zlecenie, jako warunku zawarcia umowy
o świadczenie innej usługi, albo z zawarcia z Klientem detalicznym umowy o świadczenie
innej usługi, jako warunku zawarcia umowy o świadczenie takiej Usługi maklerskiej, może
różnić się od ryzyka wynikającego z zawarcia umowy o przedmiotową Usługę maklerską,
bez takich warunków, Dom Maklerski informuje o tym Klienta i przedstawia opis ryzyka
wynikającego z poszczególnych usług oraz sposób, w jaki jednoczesne występowanie
tych usług zmienia poziom ryzyka,

8)

informacje o realizowanej w Domu Maklerskim polityce zarządzania konfliktem interesów
wynikającej z zasad przyjętych przez Dom Maklerski.

3. Klient w Umowie potwierdza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z treścią przekazanych
mu dokumentów i informacji, o których mowa w ustępach poprzedzających.
4. Dom Maklerski zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Klienta na przedstawioną przez
Dom Maklerski Politykę wykonywania zleceń.
5. Jeżeli Dom Maklerski udostępnia Klientowi informacje na stronie internetowej Domu
Maklerskiego, a informacje takie nie są adresowane osobiście do Klienta, powinny być
spełnione łącznie następujące warunki:
1)

podanie w Umowie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby
prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (poczta elektroniczna), przy czym
zmiany tego adresu Klient zobowiązany jest przekazać Domowi Maklerskiemu w sposób
podany do wiadomości Klientów w formie Komunikatu,

2)

przekazanie informacji w ten sposób jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być
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prowadzona działalność handlowa między Domem Maklerskim a Klientem;
3)

wyrażenie w Umowie przez Klienta jednoznacznej zgody na przekazywanie informacji
w tej formie,

4)

wskazanie przez Dom Maklerski miejsca na stronie internetowej Domu Maklerskiego,
gdzie można znaleźć informacje,

5)

informacje są aktualne,

6)

informacje są dostępne na stronie internetowej Domu Maklerskiego tak długo, jak Klient
ma potrzebę się z nimi zapoznać.

Dom Maklerski uznaje, że Klient który wskazał w Umowie adres poczty elektronicznej lub
posiada dostęp do Systemu transakcyjnego posiada regularny dostęp do internetu.
6. Dom Maklerski może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, umożliwić Klientowi
skorzystanie z bezpośredniego dostępu elektronicznego w celu składania przez niego zleceń
nabycia lub zbycia instrumentu finansowego i zawierania transakcji wskutek takich zleceń.
7. Umowa, o której mowa w ust. 6, określa prawa i obowiązki Klienta oraz Domu Maklerskiego
w związku z umożliwieniem dostępu, w tym gwarantujące prawo Domu Maklerskiego do
monitorowania Zleceń i transakcji Klienta w celu przeciwdziałania przez Dom Maklerski
naruszeniom przepisów prawa lub regulacji systemu obrotu instrumentami finansowymi
dokonywanym wskutek Zleceń składanych przez Klienta lub transakcji zawartych wskutek
takich Zleceń, oraz w celu ujawniania przypadków takich naruszeń.
8. Dom Maklerski jest odpowiedzialny za naruszenia i szkody powstałe wskutek składania przez
Klienta, któremu umożliwił korzystanie z bezpośredniego dostępu elektronicznego, Zleceń
w ramach korzystania z takiego dostępu oraz za szkody powstałe wskutek transakcji zawartych
w wyniku takich Zleceń, jeżeli takie Zlecenia lub takie transakcje zostały złożone lub zawarte
niezgodnie z przepisami prawa lub regulacjami systemu obrotu instrumentami finansowymi.
Odpowiedzialności Domu Maklerskiego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania
umowy nie można wyłączyć ani ograniczyć.
9. Dom Maklerski przesyła dane obejmujące zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych
aktywów, „Informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz
o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych” (PIT-8C lub inną informację, która ją zastąpi),
lub inne dokumenty adresowane bezpośrednio do Klienta za pomocą poczty elektronicznej,
jeżeli w Umowie Klient wyraził zgodę na przekazywanie informacji w tej formie.
§6.
1. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy z Klientem profesjonalnym informuje go o zasadach
traktowania przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia
żądania traktowania go jak Klienta detalicznego.
2. Dom Maklerski może na pisemny wniosek Klienta detalicznego i w zakresie określonym
w takim wniosku, traktować go jak Klienta profesjonalnego, zgodnie z zasadami klasyfikacji
klientów określonymi przez Dom Maklerski.
3. Dom Maklerski z własnej inicjatywy lub na wniosek Klienta profesjonalnego może traktować go
jak Klienta detalicznego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Dom Maklerski określa w Umowie zawartej z Klientem
profesjonalnym zakres Usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na
potrzeby których Klient ten będzie traktowany jak Klient detaliczny.
§7.
1. Dom Maklerski może na pisemny wniosek Uprawnionego kontrahenta i w zakresie określonym
w takim wniosku, traktować go jak Klienta profesjonalnego.
2. Dom Maklerski może na pisemny wniosek Uprawnionego kontrahenta i w zakresie określonym
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w takim wniosku, traktować go jak Klienta detalicznego.
§8.
1. Dom Maklerski określa w drodze uchwały Zarządu Miejsca wykonania zleceń.
2. Dom Maklerski może w drodze uchwały Zarządu określić poszczególne instrumenty finansowe,
w obrocie którymi nie będzie pośredniczył.
3. Dom Maklerski może prowadzić obsługę Klienta za pośrednictwem POK/PUM oraz Agentów.
4. Zakres czynności wykonywanych przez poszczególne POK-i, PUM-y lub poszczególnych
Agentów Domu Maklerskiego podawany jest do wiadomości Klientów w formie Komunikatu.
5. Zakres świadczonych usług przez poszczególne POK-i/PUM-y oraz poszczególnych Agentów
może być przez Dom Maklerski zmieniony. Zmiana zakresu świadczonych usług podawana
jest do wiadomości Klientów w formie Komunikatu.
§9.
1. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy zwraca się do Klienta o przedstawienie
podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie
instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania
oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej Usługi maklerskiej lub
Usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, są odpowiednie
dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. Przy dokonywaniu oceny
odpowiedniości Dom Maklerski informuje Klienta, że motywem przeprowadzania oceny
odpowiedniości jest umożliwienie Domowi Maklerskiemu działania w najlepiej pojętym
interesie Klienta.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą:
1) rodzajów Usług maklerskich, transakcji i instrumentów finansowych, które są znane
Klientowi,
2) charakteru, wielkości i częstotliwości transakcji instrumentami finansowymi dokonywanych
przez Klienta oraz okresu, w którym były dokonywane,
3) poziomu wykształcenia, wykonywanego obecnie zawodu lub wykonywanego poprzednio,
jeśli jest to istotne dla dokonania oceny,
4) sytuacji finansowej, w tym zdolności do ponoszenia strat (w przypadku świadczenia usługi
doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych,
5) celów inwestycyjnych, w tym poziomu akceptowanego ryzyka (w przypadku świadczenia
usługi doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych).
3. Przekazanie Domowi Maklerskiemu informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, następuje
poprzez wypełnienie przez Klienta opracowanego przez Dom Maklerski Formularza
informacyjnego.
4. Na podstawie uzyskanych od Klienta informacji, Dom Maklerski dokonuje oceny czy instrument
finansowy będący przedmiotem oferowanej Usługi maklerskiej lub Usługa maklerska, która ma
być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc
pod uwagę jego indywidualną sytuację. Dom Maklerski udostępnia Klientowi informację, w
Grupie docelowej których instrumentów finansowych Klient się znajduje. Grupy docelowe mogą
ulegać zmianie, w przypadku gdy ulegną zmianie informacje podane przez Klienta w ust. 1 i 2
powyżej, lub zmienią się zasady określania Grup docelowych.
5. Świadcząc usługę na rzecz Klienta profesjonalnego, Dom Maklerski ma prawo zakładać, że w
odniesieniu do produktów, transakcji i usług będących podstawą klasyfikacji Klienta ma on
konieczne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie i ocenę ryzyka związanego
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z zawieranymi transakcjami.
6. W przypadku, gdy w oparciu o informacje otrzymane od Klienta Dom Maklerski uważa, że
produkt lub usługa nie są odpowiednie dla Klienta, Dom Maklerski informuje o tym Klienta przy
użyciu Trwałego nośnika informacji.
7. W przypadku, gdy Klient podejmuje decyzje o nieprzekazaniu informacji lub jeżeli przedstawia
niewystarczające informacje dotyczące jego wiedzy i doświadczenia, Dom Maklerski ostrzega
Klienta, że taka decyzja uniemożliwia mu ustalenie, czy przewidziana usługa lub instrument
finansowy są dla Klienta odpowiednie.
8. W przypadku Klienta innego niż osoba fizyczna, Dom Maklerski uznaje, że usługa jest
odpowiednia, jeśli osoba/y upoważnione do reprezentowania Klienta złożą pisemne
oświadczenie, że osoby zawierające w imieniu i na rzecz takiego podmiotu transakcje
posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie dotyczące inwestowania w poszczególne
instrumenty finansowe (z wyszczególnieniem tych instrumentów) oraz rozumieją ryzyko
związane z inwestycją w instrumenty finansowe. W przypadku braku takiego oświadczenia
Dom Maklerski uznaje, że usługa jest nieodpowiednia dla Klienta i informuje go o tym fakcie.
9. Wymogi określone w ust. 1, 7, 8 powyżej nie mają zastosowania w przypadku umowy
o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub umowę
o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
w przypadku gdy:
1)

przedmiotem umowy będą wyłącznie nieskomplikowane instrumenty finansowe oraz

2)

umowa jest zawierana z inicjatywy Klienta, oraz

3)

Dom Maklerski poinformował Klienta, że zawarcie umowy nie jest związane
z obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, oraz że nie będzie on korzystał z ochrony, jaką
zapewniałoby mu wykonanie przez Dom Maklerski takiego obowiązku, oraz

4)

Dom Maklerski spełnia wymogi związane z zarządzaniem konfliktami interesów.

10. Klient będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub
osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest do posiadania
i przekazania Domowi Maklerskiemu informacji o posiadanym Kodzie LEI, przed zawarciem
Umowy.
§10.
1. Klient, przed zawarciem Umowy zobowiązany jest do podania informacji wymaganych zgodnie
z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu
informacji GIIF.
2. Dom Maklerski zastrzega, że nie zawiera Umowy z potencjalnymi Klientami znajdującymi się
na listach sankcyjnych, a także Dom Maklerski zastrzega, że w przypadku gdy Klient zostanie
wpisany na listę sankcyjną po zawarciu Umowy zostanie wobec niego wszczęta procedura
określona w §63 ust. 1.
3. Dom Maklerski zastrzega, że przed zawarciem Umowy, żąda od Klientów złożenia
oświadczenia, czy dany Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, pod
rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio do osób reprezentujących Klientów..
§11.
1. Dom Maklerski nie zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji, o których mowa w §9 ust.
1 Regulaminu w przypadku:
1) Klienta profesjonalnego;
2) gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
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a) przedmiotem Umowy będą wyłącznie nieskomplikowane instrumenty finansowe,
b) Umowa jest zawierana z inicjatywy Klienta,
c) Klient został ostrzeżony przez Dom Maklerski, że zawarcie Umowy nie jest związane
z obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, i że nie będzie korzystał z ochrony, jaką
zapewnia Klientowi wypełnienie przez Dom Maklerski obowiązku, o którym mowa w ust.
1,
d) Dom Maklerski wypełnia wymogi związane z zarządzaniem konfliktami interesów.
3) gdy dokonuje oceny, o której mowa w §9 ust. 1 na podstawie informacji dotyczących
Klienta otrzymywanych od innej pośredniczącej firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy
inwestycyjnej,
4) gdy uznaje za prawidłową ocenę o której mowa w §9 ust. 1, ale dokonaną przez inną
pośredniczącą firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną.
2. Umowa nie jest zawierana z inicjatywy Klienta, jeżeli do jej zawarcia dochodzi w wyniku
skierowania do Klienta zindywidualizowanych informacji o Domu Maklerskim, instrumentach
finansowych, usłudze lub transakcji.
§12.
1. Dom Maklerski kieruje się w swojej działalności zasadą unikania konfliktów interesów.
Realizując tę zasadę Dom Maklerski wprowadza odpowiednie reguły postępowania
i zarządzania konfliktem interesów, określone w regulaminach i procedurach wewnętrznych
Domu Maklerskiego.
2. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich Dom Maklerski informuje Klienta,
przy użyciu Trwałego nośnika informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze
świadczeniem danej usługi na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne
Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie
do naruszenia interesu Klienta. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na podjęcie
świadomej decyzji co do zawarcia umowy, przy czym zakres i sposób przedstawiania danych
powinien być dostosowany do kategorii, do której należy Klient.
3. W przypadku opisanym w ust. 2, umowa o świadczenie danej usługi maklerskiej może zostać
zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji o istniejących
konfliktach interesów oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z Domem Maklerskim
o świadczenie danej usługi maklerskiej.
4. Konflikt interesu powstać może w szczególności, gdy:
1) Dom Maklerski lub Osoba zaangażowana, może uzyskać korzyść lub uniknąć straty
wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści, przez co najmniej jednego Klienta
Domu Maklerskiego,
2) Dom Maklerski lub Osoba zaangażowana posiada powody natury finansowej lub innej, aby
preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego swojego Klienta lub grupy
Klientów,
3) Dom Maklerski lub Osoba zaangażowana ma interes w określonym wyniku usługi
świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta i jest on
rozbieżny z interesem Klienta,
4) Dom Maklerski lub Osoba zaangażowana prowadzi taką samą działalność, jak działalność
prowadzona przez Klienta,
5) Dom Maklerski lub Osoba zaangażowana otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść
majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz
Klienta.
5. W przypadku gdy rozwiązania organizacyjne lub administracyjne wprowadzone przez Dom
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Maklerski w celu zapobiegania sytuacji, w której konflikty interesów wywierają negatywny
wpływ na interesy Klientów, nie są wystarczające w celu zapewnienia z należytą pewnością,
aby ryzyko szkody dla interesów Klienta nie występowało, Dom Maklerski wyraźnie ujawnia
Klientowi przed wykonaniem Usługi maklerskiej ogólny charakter lub źródła konfliktów
interesów oraz działania podjęte w celu ograniczenia takiego ryzyka. Dom Maklerski zapewnia,
że ujawnianie informacji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi środek ostateczny
stosowany wyłącznie w przypadku, gdy skuteczne rozwiązania organizacyjne i administracyjne
nie są wystarczające w celu zapewnienia z należytą pewnością, aby ryzyko szkody dla
interesów Klienta nie występowało.
6. Przy ujawnianiu informacji, o których mowa w ust. 4 Dom Maklerski wskazuje, że rozwiązania
organizacyjne i administracyjne ustanowione w celu zapobieżenia konfliktowi interesów lub
zarządzania nim nie są wystarczające do zapewnienia z należytą pewnością, aby ryzyko
szkody dla interesów Klienta nie występowało. Ujawniana informacja zawiera szczegółowy opis
konfliktów interesów powstających przy świadczeniu usług, z uwzględnieniem charakteru
Klienta, któremu informacja jest ujawniana. W opisie tym Dom Maklerski wyjaśnia ogólny
charakter i źródła konfliktów interesów, a także ryzyko grożące Klientowi wskutek konfliktów
interesów oraz kroki podjęte w celu ograniczenia takiego ryzyka, przy zachowaniu
wystarczającego stopnia szczegółowości pozwalającego temu Klientowi podjąć świadomą
decyzję w odniesieniu do usługi w kontekście, w którym te konflikty interesów się pojawiają.
§13.
1. Podstawą świadczenia usług jest Umowa zawarta w formie pisemnej.
2. Po zawarciu Umowy Regulamin stanowi jej integralną część. Klient otrzymuje Regulamin przed
zawarciem Umowy.
3. Otwarcie Rachunku lub świadczenie Usług maklerskich następuje na podstawie Umowy.
§14.
1. Dom Maklerski otwiera dla Klienta rejestr operacyjny, jeżeli równocześnie prowadzi dla niego
rachunek papierów wartościowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rejestru operacyjnego nie prowadzi się, gdy na rachunku papierów wartościowych mają być
zapisywane instrumenty finansowe nabywane w wyniku transakcji, które nie spełniają
warunków określonych w art. 7 ust. 5 Ustawy.
3. Dom Maklerski nie otwiera rachunku papierów wartościowych dla Klienta, gdy nabywane
instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego będą zapisywane
na rachunku tego Klienta prowadzonym przez inny podmiot, w szczególności Bank
powierniczy.
§15.
1. Za świadczone usługi oraz czynności związane z prowadzeniem rachunku papierów
wartościowych i rachunku pieniężnego Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje zgodnie
z Taryfą opłat i prowizji.
2. Opłaty i prowizje pobierane są przez Dom Maklerski z rachunku pieniężnego Klienta.
3. Dom Maklerski zmienia Taryfę opłat i prowizji w trybie przewidzianym dla zmian Regulaminu,
opisanym w §157 Regulaminu.
4. Dom Maklerski może czasowo zawiesić pobieranie opłat, o czym informuje Klientów w formie
Komunikatu.
5. Klient udziela pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu do dokonywania potrąceń z rachunku
pieniężnego niezwłocznie po zawarciu transakcji lub wykonaniu usługi. W przypadku braku
środków na rachunku pieniężnym Klienta Dom Maklerski ma prawo dokonać niezwłocznie
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sprzedaży instrumentów finansowych zapisanych również na innym rachunku maklerskim
Klienta w ilości wystarczającej na zaspokojenie roszczeń.
6. W przypadku częściowej realizacji Zlecenia, prowizja pobierana jest od wartości zrealizowanej
części Zlecenia.
§16.
1. Umowy/aneksy zawierane są z chwilą podpisania ich przez wszystkie strony. W imieniu Domu
Maklerskiego Umowy podpisuje pracownik Domu Maklerskiego lub Agent na podstawie
posiadanego umocowania lub pełnomocnictwa.
2. Umowy/aneksy lub inne wymagane oświadczenia mogą być podpisane bezpośrednio przez
Klienta w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub Agenta.
3. Przed podpisaniem Umowy Klient przedstawia dokumenty umożliwiające identyfikację jego
tożsamości, przy czym:
1) Klient będący osobą fizyczną przedstawia dokument stwierdzający tożsamość;
2) Klient będący osobą prawną przedstawia dokument potwierdzający uzyskanie osobowości
prawnej, aktualny wypis z właściwego rejestru wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed
dniem jego złożenia w Domu Maklerskim, a także aktualny dokument lub dokumenty
potwierdzające umocowanie osoby lub osób zawierających Umowę do reprezentowania tej
osoby prawnej, lub inne dokumenty pozwalające na ustalenie danych określonych w pkt 1,
dotyczących osoby lub osób zawierających Umowę. Klient zobowiązany jest do podania
danych Beneficjentów rzeczywistych. W przypadku braku możliwości ustalenia
Beneficjentów rzeczywistych Dom Maklerski ma prawo odmówić zawarcia Umowy;
3) Klient będący jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, przedstawia aktualny wydany nie wcześniej niż 3 miesiące
przed dniem jego złożenia w Domu Maklerskim dokument wskazujący formę organizacyjną
jednostki i adres jej siedziby, a także aktualny dokument lub dokumenty potwierdzające
umocowanie osoby lub osób zawierających Umowę do reprezentowania tej osoby prawnej,
lub inne dokumenty pozwalające na ustalenie danych określonych w pkt 1, dotyczących
osoby lub osób zawierających Umowę. Klient zobowiązany jest do podania danych
Beneficjentów rzeczywistych. W przypadku braku możliwości ustalenia Beneficjentów
rzeczywistych Dom Maklerski ma prawo odmówić zawarcia Umowy.
4. Podpisane przez Klienta Umowy/aneksy wraz z wymaganymi, zgodnie z ust. 10, dokumentami
i oświadczeniami mogą być również dostarczone do Domu Maklerskiego, przy czym
dostarczone Umowy/aneksy, dokumenty i oświadczenia winny być uwierzytelnione przez
notariusza, polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.
5. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wskazania podmiotów, innych niż notariusz, których
uwierzytelnienie podpisów, o których mowa w ust. 4, będzie akceptował. Listę powyższych
podmiotów Dom Maklerski udostępni na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
6. Dom Maklerski może przyjąć drogą korespondencyjną Umowy/aneksy wraz z wymaganymi
dokumentami i oświadczeniami bez uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 4, od Klienta
będącego krajową osobą fizyczną, z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku wstrzymuje zawarcie
Umowy/aneksu i rozpoczęcie świadczenia Usług maklerskich do momentu weryfikacji danych
i tożsamości Klienta. Za weryfikację uznaje się doręczenie kserokopii Dokumentu
stwierdzającego tożsamość, o którym mowa w ust. 7, oraz dokonanie przez Klienta jednej
z poniższych czynności:
1) przelewu środków pieniężnych w dowolnej wysokości z rachunku bankowego Klienta
wskazanego w Umowie na Rachunek w Domu Maklerskim;
2) przeniesienia instrumentów finansowych w dowolnej ilości będących własnością Klienta
z innego Podmiotu świadczącego usługi finansowe na Rachunek papierów wartościowych
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Klienta;
3) potwierdzenia tożsamości Klienta przez podmiot, z którym Dom Maklerski zawarł
stosowną umowę. W takim przypadku postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio;
4) potwierdzenie przez Klienta faktu zawarcia aneksu i złożenie przez Klienta oświadczenia
w Systemie transakcyjnym, po uprzednim uzyskaniu dostępu do Systemu transakcyjnego
za pomocą hasła ustalonego w zawartej Umowie;
5) potwierdzenie przez Klienta faktu zawarcia aneksu i złożenie przez Klienta oświadczenia
za pośrednictwem telefonu, po uprzedniej identyfikacji Klienta za pomocą hasła
ustalonego w zawartej Umowie.
Sposoby weryfikacji, o których mowa w niniejszym ust. 6 pkt 1-3 mają zastosowanie przy
zawieraniu Umowy, natomiast sposoby weryfikacji, o których mowa w niniejszym ust. 6 pkt 4-5
mają zastosowanie w przypadku przyjmowania aneksu lub oświadczenia Klienta.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Klient zobowiązany jest dostarczyć Domowi
Maklerskiemu wraz z Umowami/aneksami oraz wymaganymi dokumentami i oświadczeniami,
kserokopię Dokumentu stwierdzającego tożsamość, wskazanegow Umowie.
8. Dom Maklerski po zweryfikowaniu danych i tożsamości Klienta oraz dokonaniu przez Klienta
jednej z czynności, o których mowa w ust. 6 pkt 1-5, niezwłocznie potwierdzi zawarcie
Umów/aneksów. Dom Maklerski odsyła do Klienta podpisane Umowy/aneksy w terminie do 5
dni roboczych po dokonanej weryfikacji, chyba że strony postanowią inaczej.
9. Niedokonanie przez Klienta jednej z czynności, o których mowa w ust. 6 pkt 1-5, w terminie 60
dni od daty doręczenia Domowi Maklerskiemu kompletu podpisanych przez Klienta
Umów/aneksów wraz z wymaganymi przez Dom Maklerski dokumentami i oświadczeniami
oznacza niespełnienie warunków od których uzależnione jest zawarcie Umów/aneksów.
W takim przypadku Umowy/aneksy nie zostaną zawarte.
10. Dom Maklerski może żądać przekazania innych dokumentów i oświadczeń Klienta lub innych
podmiotów, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów prawa lub w ocenie Domu
Maklerskiego jest to uzasadnione okolicznościami zawierania Umowy/aneksu.
11. W celu zawarcia Umowy Klient, a w przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką
organizacyjną, o której mowa w ust. 3 pkt 3, osoba lub osoby upoważnione do jej
reprezentowania, winny złożyć podpis na formularzu Umowy, który jest traktowany przez Dom
Maklerski, jako wzór podpisu Klienta.
12. W przypadku, gdy nie jest możliwe dokonanie identyfikacji tożsamości Klienta lub Klient
odmawia ujawnienia swojej tożsamości, Dom Maklerski odmawia zawarcia Umowy.
13. Dom Maklerski może przyjąć od Klienta profesjonalnego, będącego osobą prawną drogą
korespondencyjną Umowy/aneksy bez uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 4
z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku wstrzymuje zawarcie Umowy/aneksu i rozpoczęcie
świadczenia Usług maklerskich do momentu weryfikacji danych oraz otrzymania oryginałów
podpisanych dokumentów z zastrzeżeniem dotrzymania terminu określonego w ust. 9.
§17.
1. Przed podpisaniem Umowy Klient mający miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą
przedstawia dokumenty, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 3, wystawione zgodnie
z przepisami kraju zamieszkania bądź siedziby oraz inne aktualne dokumenty urzędowe
zawierające informacje i dane o statusie Klienta lub stwierdzające, że Klient będący
zagraniczną osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
został utworzony zgodnie z przepisami prawa.
2. W celu poświadczenia autentyczności dokumentów przedkładanych przez Klienta będącego
zagraniczną: osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
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osobowości prawnej, dołączone powinno być przez Klienta, poświadczenie wydane przez
właściwy organ państwa, z którego dokumenty te pochodzą zgodnie z przepisami prawa
międzynarodowego wiążącego Rzeczpospolitą Polską (apostille lub inna forma legalizacji
dokumentu urzędowego). Dokumenty takie mogą być również poświadczone przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny właściwe ze względu na miejsce
ich wystawienia. Przedkładane dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku przetłumaczenia
przedłożonych dokumentów.
3. Przez dokument urzędowy rozumie się między innymi akty stanu cywilnego, dokumenty
sądowe, administracyjne, akty notarialne, wypisy z rejestrów, orzeczenia sądowe, oraz
zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych.
§18.
Zawierając Umowę Klient udziela pracownikowi/om Domu Maklerskiego lub Domowi Maklerskiemu
pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z wykonaniem Umowy z prawem
substytucji na rzecz pracowników Domu Maklerskiego.
§19.
Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dom Maklerski o wszelkich zmianach swoich
danych podanych przekazanych Domowi Maklerskiemu w związku z zawarciem Umowy. Zmiany
te są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od momentu otrzymania od Klienta informacji.
§20.
1. Dom Maklerski zapewnia Klientom zachowanie tajemnicy posiadania, stanów i obrotów
na Rachunku w granicach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wykonania kserokopii dokumentów przedstawianych
przez Klienta, w tym Dokumentu stwierdzającego tożsamość.
§21.
1. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy z Klientem, jeśli zawarcie Umowy mogłoby
być przyczyną zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi lub z innego
ważnego powodu, tj.:
1) w przypadku stwierdzenia, że otrzymane od Klienta dokumenty budzą wątpliwości, co do
ich autentyczności, kompletności lub są zdezaktualizowane albo niespójne,
2) w razie stwierdzenia wad oświadczeń woli złożonych przez Klienta lub jego przedstawiciela
lub niezłożenia koniecznych oświadczeń,
3) w sytuacji niedostarczenia wymaganych dokumentów lub informacji,
4) zaistnienia potrzeby długotrwałej weryfikacji dostarczonych dokumentów i innych danych.
2. Powyższe kryteria stosuje się do wszystkich Umów zawieranych przez Dom Maklerski
z Klientami.
Rozdział 2. /Zasady prowadzenia rachunku papierów wartościowych/
§22.
Rachunek papierów wartościowych i rejestr operacyjny służą do ilościowego ewidencjonowania
stanu posiadania instrumentów finansowych oraz praw do otrzymania takich instrumentów.
§23.
1. Dokonanie sprzedaży lub zakupu instrumentów finansowych odpowiednio zmniejsza
lub zwiększa stan ilościowy (saldo) instrumentów finansowych zaewidencjonowanych
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na rachunku papierów wartościowych Klienta.
2. Dom Maklerski dokonuje zapisów na rachunku papierów wartościowych Klienta wyłącznie na
podstawie dowodów wystawionych zgodnie z zasadami określonymi przez Właściwą izbę lub
podmiot, któremu KDPW powierzył wykonywanie zadań określonych w art. 48 ust. 1 pkt 1-5
Ustawy, a także na podstawie dowodów wystawianych przez Dom Maklerski w związku
z obsługą zdarzeń prawnych skutkujących zmianami w stanach na rachunkach papierów
wartościowych, niepowodujących zmian na kontach depozytowych prowadzonych przez
Właściwą izbę.
§24.
1. W przypadku nabycia instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie
publicznej dysponowanie nimi możliwe jest po ich potwierdzeniu przez sponsora emisji
i dokonaniu przelewu instrumentów finansowych na konto Domu Maklerskiego we Właściwej
izbie.
2. Zapisanie instrumentów finansowych nabytych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie
publicznej na rachunku papierów wartościowych Klienta następuje niezwłocznie po złożeniu
przez Klienta odpowiedniego wniosku, chyba że warunki oferty przewidują inny termin.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się również w przypadku zapisu na rachunku papierów
wartościowych Klienta, który nabył instrumenty finansowe od Klienta, któremu przydzielono te
instrumenty.
4. W przypadku złożenia przez Klienta wniosku o zapisanie instrumentów na rachunku papierów
wartościowych przed dniem ich zarejestrowania we Właściwej izbie, termin wskazany w ust. 2
biegnie od daty otrzymania przez Dom Maklerski dokumentów potwierdzających
zarejestrowanie instrumentów finansowych we Właściwej izbie.
5. W przypadku nabycia instrumentów finansowych na podstawie zdarzenia prawnego
powodującego z mocy prawa przeniesienie tych instrumentów, ich zapisanie na rachunku
nabywcy, następuje na jego żądanie, do którego nabywca ma obowiązek przedstawić oryginały
lub uwierzytelnione notarialnie kopie dokumentów potwierdzających podstawę przeniesienia
instrumentów finansowych.
§25.
1. Do sprawdzania pokrycia zleceń sprzedaży instrumentów finansowych służy rejestr
operacyjny.
2. Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych odpowiednio zwiększa
lub zmniejsza liczbę tych instrumentów w rejestrze operacyjnym.
3. Dom Maklerski dokonuje zapisów w rejestrze operacyjnym przed rozrachunkiem transakcji we
Właściwej izbie na podstawie dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji w obrocie
zorganizowanym, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1 i 2 Ustawy, wystawionych przez spółkę
prowadzącą rynek regulowany, podmiot prowadzący alternatywny system obrotu lub inny
podmiot zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dokumentów stanowiących
podstawę dokonania zmian zapisów na Rachunku, określanych przez Właściwą izbę.
§26.
1. Dom Maklerski może również otworzyć rejestr sesji.
2. Dom Maklerski dokonuje zapisów w rejestrze sesji na podstawie odpowiednich dowodów
ewidencyjnych otrzymanych i wystawionych zgodnie z odpowiednimi przepisami.
3. Rejestr sesji jest otwierany przed rozpoczęciem sesji lub w czasie jej trwania.
4. Rejestr sesji jest prowadzony wyłącznie w celu sprawdzenia pokrycia zleceń, gdy obowiązek
sprawdzenia przez Dom Maklerski pokrycia wynika z odrębnych przepisów lub warunków
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umowy albo w celu sprawdzenia, czy Klient nie przekroczył limitu, o którym mowa w §68.
5. Rejestr sesji jest zamykany z chwilą zakończenia sesji.
§27.
1. Na żądanie Klienta Dom Maklerski wystawia imienne świadectwa depozytowe.
2. Świadectwa depozytowe wystawia się odrębnie dla każdego rodzaju instrumentów
finansowych.
3. Dom Maklerski, na wniosek Klienta, wystawia zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu (WZ) Spółki, zgodnie z zasadami określonym w KSH, z uwzględnieniem
odpowiednich regulacji Właściwej izby oraz Domu Maklerskiego.
§28.
1. W przypadku utraty świadectwa, na żądanie Klienta wystawia się duplikat świadectwa.
2. Na wniosek Klienta świadectwo depozytowe lub duplikat może zostać przesłany drogą
korespondencyjną na adres przez niego wskazany. Dom Maklerski nie ponosi
odpowiedzialności za przypadki:
1) opóźnienia w dostarczeniu korespondencji,
2) przejęcia korespondencji przez osoby nieuprawnione,
3) zagubienia korespondencji,
wynikające z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których Dom Maklerski
nie ponosi odpowiedzialności.
§29.
1. Klient może dokonać transferu instrumentów finansowych ze swojego Rachunku poprzez
złożenie Dyspozycji transferu na swój rachunek w innym podmiocie prowadzącym rachunek
papierów wartościowych. Dom Maklerski zobowiązuje się dokonać niezbędnych czynności
transferu instrumentów finansowych w terminach i na zasadach określonych przepisami prawa.
2. Jeżeli Dyspozycja transferu instrumentów finansowych ma nastąpić na rachunek innej osoby,
w innym podmiocie prowadzącym rachunki papierów wartościowych, Dom Maklerski
zobowiązuje się dokonać czynności niezbędnych do przeniesienia instrumentów finansowych
w terminach określonych przepisami prawa. Do Dyspozycji należy dołączyć dokument
stwierdzający podstawę prawną transferu.
3. Dom Maklerski ma prawo nie wykonać Dyspozycji przeniesienia określonych instrumentów
finansowych z rachunku papierów wartościowych Klienta, w przypadku wystąpienia:
1) zobowiązania Klienta z tytułu odroczonego terminu płatności,
2) innych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, do czasu ich uregulowania,
3) blokady instrumentów finansowych z tytułu złożenia Zlecenia sprzedaży instrumentów
finansowych,
4) innych okoliczności uniemożliwiających
instrumentami finansowymi,

swobodne

dysponowanie

przez

Klienta

5) powzięcia uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że przeniesienie instrumentów
finansowych ma na celu obejście przepisów prawa.
4. Dom Maklerski, w przypadku, o którym mowa w ust. 3, informuje Klienta za pomocą Trwałego
nośnika informacji, po uprzednim umożliwieniu Klientowi (zbywcy) złożenia wyjaśnień w formie
ustnej, pisemnej lub w postaci elektronicznej (poczta elektroniczna).
§30.
1. W ramach rachunków papierów wartościowych wyodrębnione są konta blokowane, na których
ewidencjonowane są instrumenty finansowe, w szczególności:
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1) służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań:
a) wynikających z pożyczek instrumentów finansowych, udzielonych na podstawie
odrębnych przepisów,
b) wynikających z pożyczek lub kredytów na nabycie instrumentów finansowych,
udzielonych na podstawie odrębnych przepisów,
c) wynikających z derywatów,
d) wynikających z praw majątkowych,
e) innych, określonych w przepisach Rozporządzenia;
2) będące przedmiotem:
a) blokady,
b) zastawu,
c) zabezpieczenia finansowego.
2. Instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1, mogą być rejestrowane łącznie dla
wszystkich lub dla niektórych rodzajów zobowiązań wymienionych w ust. 1, pod warunkiem
prowadzenia przez Dom Maklerski dokumentacji pozwalającej na określenie liczby
instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie dla poszczególnych rodzajów
zobowiązań.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy procedury Właściwej izby wymagają
łącznego rejestrowania instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 3. /Zasady prowadzenia rachunku pieniężnego/
§31.
1. Rachunek pieniężny służy do ewidencjonowania środków pieniężnych Klienta oraz
do rozliczania usług świadczonych przez Dom Maklerski na rzecz Klienta.
2. Środki pieniężne Klienta deponowane są odrębnie od środków pieniężnych Domu
Maklerskiego.
3. Środki pieniężne Klientów deponuje się na jednym lub kilku rachunkach Domu Maklerskiego
w bankach krajowych.
4. Dom Maklerski dokonując wyboru banku, o którym mowa w ust. 3, kieruje się należytą
starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi.
5. Dom Maklerski z tytułu przechowywania środków pieniężnych w banku, o którym mowa w ust.
3, ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tego podmiotu, na zasadzie
określonej w art. 429 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1025 z późn. zm.).
6. Postanowienia ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do odpowiedzialności Domu
Maklerskiego w przypadku niewypłacalności banku, o którym mowa w ust. 3.
7. Zapisów na rachunku pieniężnym dokonuje się na podstawie prawidłowych i rzetelnych
dowodów wystawianych zgodnie z zasadami określonymi przez Właściwą izbę lub zgodnie
z odrębnymi przepisami.
8. Zwiększenie lub zmniejszenie salda rachunku pieniężnego Klienta w wyniku zawartych
transakcji następuje w dniu rozliczenia transakcji we Właściwej izbie.
9. W przypadku zawarcia przez Klienta transakcji sprzedaży instrumentów finansowych, której
rozliczenie jest zabezpieczone przez fundusz, o którym mowa w art. 65 lub fundusz
zabezpieczający, o którym mowa w art. 68 lub 68d Ustawy, środki pieniężne stanowiące
należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży mogą być wykorzystane przed
rozrachunkiem transakcji we Właściwej izbie, wyłącznie, jako podstawa sprawdzenia pokrycia
składanych zleceń kupna pod warunkiem, że środki te zostaną zapisane na rachunku
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pieniężnym przed dokonaniem rozliczenia transakcji kupna instrumentów finansowych, na
którym sprawdzane jest pokrycie.
10. Rachunek pieniężny jest prowadzony w złotych polskich.
11. Dom Maklerski może prowadzić rachunek pieniężny w walutach obcych określonych
w Komunikacie podanym do wiadomości Klientów.
12. Środki pieniężne wpływające na rachunek pieniężny w walucie innej niż waluta Rachunku
wymieniane są według kursu ustalonego przez bank, za pośrednictwem którego Dom
Maklerski przeprowadza operacje wymiany walutowej.
§32.
1. Dom Maklerski może wykonywać tylko takie Dyspozycje Klienta dotyczące jego środków
pieniężnych, których celem jest:
1) realizacja zobowiązań wynikających z nabywania lub zbywania instrumentów finansowych,
2) pokrywanie opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu umów zawartych między
Domem Maklerskim i Klientem lub z tytułu umów zawartych między Klientem
i towarzystwem funduszy inwestycyjnych, dotyczących zarządzania cudzym pakietem
instrumentów finansowych na zlecenie,
3) dokonywanie przelewów dotyczących ustanawiania depozytów zabezpieczających,
4) spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Klienta na nabycie instrumentów
finansowych,
5) wypłata środków pieniężnych przez Klienta,
6) przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub na inny rachunek pieniężny
Klienta.
2. Dom Maklerski, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta, może składać
Dyspozycje dotyczące środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym
Klienta w innej firmie inwestycyjnej w celu realizacji zobowiązań Klienta wobec Domu
Maklerskiego z tytułu usług świadczonych na rzecz Klienta.
§33.
1. Wpłaty i wypłaty z rachunku pieniężnego mogą być dokonywane w gotówce, bądź
bezgotówkowo w formie przelewu.
2. Wpłaty gotówkowe realizowane w POK/PUM księgowane są na Rachunku w dniu ich
dokonywania. Pozostałe wpłaty księgowane są na rachunku pieniężnym Klienta niezwłocznie
po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wpływ środków pieniężnych na rachunek Domu
Maklerskiego w banku.
3. Dokument wpłaty lub dokument polecenia przelewu powinien zawierać informacje pozwalające
na jednoznaczną identyfikację Rachunku, którego dotyczą. W szczególności: numer
Rachunku, imię i nazwisko, nazwę lub nazwę firmy posiadacza Rachunku.
4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane są przez Dom Maklerski za pośrednictwem banku,
według zasad ustalonych przez ten bank, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Dom Maklerski może ustalić limit kwotowy dla wypłaty gotówkowej, podając go w formie
Komunikatu. Wypłaty powyżej ustalonego limitu realizowane będą w formie bezgotówkowej.
6. Klient może złożyć Dyspozycję przelewu środków pieniężnych w formie pisemnej, a także
za pomocą telefonu, telefaksu lub w Systemie transakcyjnym, po zawarciu stosownej
Umowy/aneksu z Domem Maklerskim, w której Klient określa sposób realizacji Dyspozycji
przelewu na wskazane przez niego rachunki.
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§34.
Dom Maklerski odmawia wypłaty środków pieniężnych z rachunku pieniężnego w przypadkach:
1) zakazu dokonywania wypłat z rachunku pieniężnego wydanego przez uprawnione organy,
2) pominięcia niezbędnych danych przez składającego Dyspozycję wypłaty,
3) braku wolnych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym,
4) nie otrzymania od banku potwierdzenia zaksięgowania środków pieniężnych na koncie
bankowym,
5) blokady środków pieniężnych na rachunku pieniężnym,
6) innych uzasadnionych przepisami prawa.
§35.
Zwiększenie wysokości salda rachunku pieniężnego Klienta następuje w szczególności w wyniku:
1) wpływu środków pieniężnych od emitentów, takich jak: dywidenda, odsetki i jakiekolwiek
inne wpłaty należne od zdeponowanych instrumentów finansowych,
2)

wpływu środków pieniężnych otrzymanych w związku ze sprzedażą instrumentów
finansowych. Sprzedaż instrumentów finansowych znajdujących się na rachunku papierów
wartościowych zwiększa stan rachunku pieniężnego o sumę uzyskaną ze sprzedaży,
pomniejszoną o prowizję, określoną w Taryfie opłat i prowizji,

3)

wpłaty dokonanej na rachunek pieniężny Klienta.

§36.
1. Środki Klienta przechowywane na rachunku pieniężnym Klienta mogą podlegać
oprocentowaniu. Wysokość, terminy i sposób naliczania odsetek określa umowa zawarta
z Klientem określająca warunki oprocentowania.
2. Środki Klienta przechowywane na rachunkach bankowych prowadzonych dla Domu
Maklerskiego, w związku ze świadczeniem usług określonych w Regulaminie, są co do zasady
oprocentowane przez banki. Dom Maklerski pobiera pożytki z tytułu przechowywania
w bankach środków pieniężnych Klientów. Pożytki uzyskane z tego tytułu przez Dom Maklerski
są przeznaczane na poprawienie jakości usług maklerskich świadczonych przez Dom
Maklerski na rzecz Klientów.
3. Zasady umożliwiania Klientom pobierania pożytków, o których mowa w ust. 1, oraz zasady
oprocentowania, o których mowa w ust. 2, podane są do wiadomości Klientów w formie
Komunikatu.
§37.
Zmniejszenie wysokości salda rachunku pieniężnego Klienta następuje w szczególności w wyniku:
1) dokonania transakcji zakupu instrumentów finansowych i pobrania prowizji zgodnie z Taryfą
opłat i prowizji,
2) opłat pobieranych przez Dom Maklerski w wysokości ustalonej w Taryfie opłat i prowizji,
3) pobrania należnych podatków, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy,
4) wypłat Klienta.
§38.
1. Na rachunku pieniężnym rejestrowane są odrębnie środki pieniężne:
1)

służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań:
a) wynikających z pożyczek instrumentów finansowych, udzielonych na podstawie
odrębnych przepisów,
b) wynikających z kredytów lub pożyczek środków pieniężnych na nabycie instrumentów
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2)

finansowych, udzielonych na podstawie odrębnych przepisów,
c) wynikających z derywatów,
d) wynikających z praw majątkowych,
e) innych, określonych w przepisach Rozporządzenia;
będące przedmiotem:

a) blokady,
b) zabezpieczenia finansowego.
2. Środki służące, jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań, określonych w ust. 1, mogą być
rejestrowane łącznie dla wszystkich lub dla niektórych rodzajów zobowiązań, wymienionych
w ust. 1, pod warunkiem prowadzenia przez Dom Maklerski dokumentacji pozwalającej
na określenie wysokości środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie dla
poszczególnych rodzajów zobowiązań.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy procedury Właściwej izby wymagają
łącznego rejestrowania środków służących, jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań
określonych w ust. 1.
§39.
Dom Maklerski nie odpowiada za szkody z tytułu opóźnienia w dokonaniu zapisów na rachunku
pieniężnym Klienta, będącego następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi
odpowiedzialności.

Rozdział 4. /Świadczenie usług maklerskich/
Oddział 1. Przepisy ogólne
§40.
Na podstawie zleceń Klienta, Dom Maklerski zobowiązuje się do zakupu i sprzedaży instrumentów
finansowych na rachunek Klienta, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§41.
Sprzedaż i kupno instrumentów finansowych odbywa się na podstawie i w granicach Zlecenia
złożonego przez Klienta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§42.
1. Dom Maklerski podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu uzyskania możliwie najlepszych
wyników dla Klienta uwzględniając cenę instrumentu finansowego, koszty związane
z wykonaniem Zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji
oraz jej rozliczenia, wielkość Zlecenia i jego charakter.
2. Przy ustalaniu wagi powyższych czynników, Dom Maklerski bierze pod uwagę następujące
czynniki:
1) charakterystykę Klienta, w tym jego kategorię, jako Klienta profesjonalnego lub Klienta
detalicznego,
2) charakterystykę Zlecenia Klienta, w tym fakt,
finansowanych z użyciem papierów wartościowych,

czy

Zlecenie

dotyczy

transakcji

3) cechy instrumentu finansowego będącego przedmiotem Zlecenia,
4) charakterystykę miejsc realizacji, do których można skierować dane Zlecenie.
3. W przypadku Klienta detalicznego, najkorzystniejszy wynik określa się w ujęciu ogólnym,
uwzględniając cenę instrumentu finansowego i koszty związane z realizacją Zlecenia,
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do których zalicza się wszystkie wydatki, jakie ponosi Klient w bezpośrednim związku
z realizacją takiego Zlecenia, w tym opłaty pobrane przez podmioty stanowiące miejsce
realizacji zleceń, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia oraz wszelkie inne opłaty wnoszone
na rzecz stron trzecich uczestniczących w realizacji Zlecenia.
4. Jeżeli Dom Maklerski dopuszcza dla danego instrumentu finansowego więcej niż jedno miejsce
realizacji zleceń, w celu określenia najkorzystniejszego wyniku, o którym mowa w ust. 3, Dom
Maklerski bierze pod uwagę prowizje i koszty w poszczególnych przypadkach, tak by móc
ocenić i porównać wyniki, jakie może uzyskać dla Klienta w każdym z dopuszczonych miejsc
realizacji. Dom Maklerski nie ustala ani nie nalicza swoich prowizji w sposób niesprawiedliwie
dyskryminujący poszczególne systemy wykonywania zleceń.
5. W każdym przypadku, gdy Klient określił szczegółowe warunki, na jakich Zlecenie ma zostać
wykonane, przyjmuje się, że zapisy ust. 1 są spełnione.
§43.
1. Dom Maklerski może łączyć wykonywanie Zlecenia Klienta z wykonywaniem Zlecenia innego
Klienta lub z realizacją transakcji na własny rachunek, jeżeli spełnione zostaną następujące
warunki:
1) jest mało prawdopodobne, by połączenie zleceń i transakcji działało na niekorzyść któregoś
z Klientów,
2) Dom Maklerski poinformuje Klientów, że łączenie zleceń może negatywnie wpłynąć
na wynik danego Zlecenia,
3) Dom Maklerski wdroży zasady alokacji zleceń, która według odpowiednio precyzyjnych
zasad określa sprawiedliwą kolejność realizacji połączonych zleceń i transakcji.
2. Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów, w formie Komunikatu, informację o spełnieniu
warunków z ust. 1 wraz z zasadami wynikającymi z wdrożonej Polityki wykonywania zleceń.
§44.
Dyspozycje, Zlecenia oraz ich anulacje lub modyfikacje mogą być składane przez Klienta
osobiście, telefonicznie, za pomocą telefaksu, lub w Systemie transakcyjnym, z zastrzeżeniem
§45.
§45.
1. Dom Maklerski dopuszcza możliwość przyjmowania dyspozycji telefonicznych, telefaksowych
oraz w Systemie transakcyjnym, jeżeli przewiduje to odpowiednia Umowa/aneks, w której
Klient udzieli pełnomocnictwa pracownikowi/-om Domu Maklerskiego lub Domowi
Maklerskiemu, z prawem substytucji do realizacji tych Dyspozycji.
2. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) składania, anulacji, modyfikacji zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych,
2) innych czynności, o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa lub zobowiązaniami
umownymi stron.
3. Szczegółowy zakres czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 podawany jest do wiadomości
Klientów w formie Komunikatu.
4. Dom Maklerski nagrywa rozmowy z Klientem oraz dokumentuje komunikację z Klientem
związaną z realizacją zleceń.

§46.
1. Przy składaniu, modyfikacji lub anulacji dyspozycji telefonicznych, telefaksowych, Klient jest
zobowiązany, w celu identyfikacji, do podania hasła ustalonego w Umowie.
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2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości
Klienta, do dodatkowej identyfikacji z zakresu danych przekazanych przez Klienta Domowi
Maklerskiemu, w trakcie składania dyspozycji telefonicznej lub telefaksowej.
3. Składając, modyfikując lub anulując Dyspozycje/Zlecnia za pomocą telefaksu, Klient
zobowiązany jest wypełnić ustalony przez Dom Maklerski formularz i podpisać go.
4. Strony zobowiązują się zachować hasło w tajemnicy.
5. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Dyspozycji/Zlecenia w razie
wątpliwości, co do tożsamości osoby składającej Dyspozycję/Zlecenia.
6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Dyspozycji/Zlecenia Klienta, jeżeli Dyspozycja/Zlecenia nie została skutecznie dostarczona do
Domu Maklerskiego.
7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła przez Klienta osobom
trzecim.
8. W przypadku nieuprawnionego uzyskania dostępu do hasła Klienta przez osobę trzecią, lub
niezamierzonego ujawnienia osobie trzeciej hasła Klienta Dom Maklerski nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją Dyspozycji/Zlecenie złożonych
przed powiadomieniem Domu Maklerskiego przez Klienta o wystąpieniu tych okoliczności oraz
przed dokonaniem przez Dom Maklerski blokady dostępu do Systemu transakcyjnego.
9. Na podstawie Umowy i udzielonego pełnomocnictwa Klient może również składać
Dyspozycje/Zlecenie lub Zlecenia w Systemie transakcyjnym. Tryb i warunki składania,
modyfikacji lub anulowania Dyspozycji lub Zleceń oraz sposób identyfikacji osoby składającej
określa Umowa/aneks.
§47.
Dyspozycje/Zlecenie złożone pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub w Systemie transakcyjnym
Dom Maklerski przechowuje i archiwizuje przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku
następującego po roku, w którym te Dyspozycje/Zlecenie złożono, a na żądanie właściwego
organu przez okres 7 lat.
§48.
W przypadku wątpliwości, co do treści Dyspozycji/Zlecenia rozstrzygający jest dowód
z Dyspozycji/Zlecenia przechowywanej i archiwizowanej przez Dom Maklerski w trybie § 47.
§49.
1. Zlecenie Klienta powinno w szczególności zawierać:
1) imię i nazwisko (firmę lub nazwę) oraz numer Rachunku Klienta lub identyfikator,
2) imię i nazwisko składającego Zlecenie,
3) datę i czas wystawienia,
4) rodzaj, kod i liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem Zlecenia,
5) przedmiot Zlecenia (kupno lub sprzedaż),
6) określenie ceny,
7) oznaczenie terminu ważności Zlecenia,
8) rynek, na którym Zlecenie ma być realizowane, chyba że dany instrument notowany jest
tylko na jednym rynku,
9) podpis Klienta lub jego pełnomocnika – w przypadku zleceń w formie pisemnej.
- nie dotyczy to przypadku, gdy nie jest to możliwe ze względu na przepisy lub zasady
regulujące obrót instrumentami finansowymi, których dotyczy Zlecenie lub Dyspozycja
i charakter usługi, w ramach której przyjmowane są Zlecenia lub Dyspozycje.
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2. Jeżeli w jednej Dyspozycji zamieszczono więcej niż jedno Zlecenie, Dyspozycja powinna
zawierać wyraźne określenie liczby Zleceń. W takim przypadku wystarczające jest złożenie
jednego podpisu Klienta lub jego pełnomocnika, jeżeli Dyspozycja jest składana w formie
pisemnej.
3. W przypadku Zlecenia umożliwiającego wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego
Zlecenia brokerskiego lub innego Zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek,
zamiast liczby instrumentów finansowych można podać maksymalną łączną wartość transakcji
będących wynikiem wykonania tego Zlecenia.
4. W przypadku gdy Zlecenie składane jest przez pełnomocnika Klienta, powinno ono również
zawierać wskazanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej
Zlecenie.
5. Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki jego realizacji, jeżeli nie są one sprzeczne
z przepisami prawa i regulaminami przeprowadzania transakcji na rynku, na który jest
przekazywane. W szczególności dotyczy to Zlecenia umożliwiającego wystawienie na jego
podstawie więcej niż jednego Zlecenia brokerskiego lub innego Zlecenia lub przekazywanych
na odpowiedni rynek.
6. Zlecenia Klientów powinny zawierać odpowiednie oznaczenia pozwalające na odróżnienie ich
od innych zleceń, jeżeli:
1) przedmiotem ich jest kupno instrumentów finansowych za środki pieniężne pożyczone od
Domu Maklerskiego,
2) zawierają klauzulę umożliwiającą wystawianie na ich podstawie więcej niż jednego Zlecenia
brokerskiego lub innego Zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek.
7. Na wniosek Klienta, Zlecenia złożone na podstawie porad inwestycyjnych Domu Maklerskiego
udzielonych na warunkach określonych w rozdziale ósmym niniejszego Regulaminu, powinny
zawierać odpowiednie oznaczenia pozwalające na odróżnienie ich od innych Zleceń.
8. Osoba upoważniona przez Dom Maklerski potwierdza przyjęcie Zlecenia przez Klienta poprzez
złożenie podpisu na Zleceniu. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia może również nastąpić w innej
formie o ile umożliwiają to przepisy prawa. Obowiązek potwierdzenia przyjęcia Zlecenia nie
dotyczy sytuacji, w której Klient składa takie Zlecenie za pośrednictwem telefonu lub Systemu
transakcyjnego.
9. W przypadku Zlecenia składanego telefonicznie albo telefaksem za datę i czas wystawienia
Zlecenia uznaje się godzinę zakończenia prawidłowej transmisji telefonicznej albo
telefaksowej.
10. Dom Maklerski w Komunikacie podanym do wiadomości Klientów może określić szczegółowe
zasady przyjmowania od Klientów Zleceń z uwagi na sposób określenia: ceny, terminu
ważności, dodatkowych warunków wykonania.
§50.
Na podstawie Zlecenia Klienta, Dom Maklerski wystawia Zlecenia brokerskie.
§51.
1. Dom Maklerski wykonuje Zlecenia Klientów niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich
przyjmowania, chyba że co innego wynika z warunków wykonania Zlecenia określonych przez
Klienta, charakteru Zlecenia, panujących warunków rynkowych lub jeśli taka kolejność byłaby
sprzeczna z interesem Klienta. Dom Maklerski informuje klienta o systemie wykonywania
zlecenia, w którym jego Zlecenie zostało wykonane.
2. Na wniosek Klienta Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje o podmiocie, któremu
przekazano zlecenie do wykonania.
3. Zlecenia realizowane w imieniu Klientów są niezwłocznie i dokładnie rejestrowane
Obowiązuje od: 21 października 2018 roku

26

REGULAMIN świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna

i szeregowane.
4. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia przez Dom Maklerski nie oznacza przyjęcia go przez rynek,
na który jest kierowane. Nie powoduje odpowiedzialności Domu Maklerskiego odrzucenie
przez rynek Zlecenia brokerskiego wystawionego zgodnie ze Zleceniem Klienta, w przypadku
kiedy odrzucenie nastąpiło wskutek okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi
odpowiedzialności.
5. Dom Maklerski niezwłocznie informuje Klienta detalicznego o istotnych okolicznościach
uniemożliwiających właściwe wykonanie Zlecenia złożonego przez tego Klienta.
6. Informacja, o której mowa w ust. 5, przekazywana jest w sposób uzgodniony w zawartej
Umowie.
7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji, o której mowa
w ust. 5, jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności nie było możliwe skontaktowanie się
z Klientem.
8. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie przyjętego Zlecenia Klienta
z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za których działalność Dom Maklerski nie
odpowiada.
9. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania z przyczyn technicznych, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
§ 52.
1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo odrzucenia Zlecenia, które zostało nieprawidłowo
wystawione przez Klienta lub nie spełnia innych wymagań określonych Regulaminem.
2. Zlecenie Klienta traci ważność w przypadku gdy zgodnie z zasadami obowiązującymi
na danym rynku traci ważność Zlecenie brokerskie wystawione na podstawie Zlecenia Klienta.
3. W przypadku zleceń kupna nie zawierających limitu ceny, Dom Maklerski może ograniczyć ich
termin ważności.
4. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia, jeśli z okoliczności złożenia
Zlecenia wynika że jest ono złożone w celu manipulacji Instrumentem finansowym,
w rozumieniu Ustawy.
§53.
1. Złożenie anulacji lub modyfikacji Zlecenia w trakcie sesji jest możliwe, o ile nie doszło
do zawarcia transakcji realizującej to Zlecenie. W przypadku, gdy Zlecenie zostało
zrealizowane częściowo, anulacja lub modyfikacja Zlecenia może być przyjęta jedynie
do wysokości niezrealizowanej jego części.
2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Dyspozycji anulacji lub modyfikacji
Zlecenia, o ile jej realizacja jest niemożliwa na skutek okoliczności, za które Dom Maklerski
odpowiedzialności nie ponosi lub o ile przepisy szczególne tak stanowią.
3. Potwierdzenie przyjęcia anulacji lub modyfikacji Zlecenia przez Dom Maklerski nie oznacza
przyjęcia przez rynek, na które jest kierowane.
4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia anulacji Zlecenia brokerskiego
lub niedokonania jego modyfikacji w przypadku, gdy anulacja lub modyfikacja wystawiona
zgodnie ze Zleceniem Klienta została odrzucona przez rynek, na który została skierowana.
§54.
Dom Maklerski określa godziny składania, modyfikacji i anulacji zleceń i podaje je do wiadomości
Klientów w formie Komunikatu.
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§55.
1. Dom Maklerski sprawdza pokrycie Zleceń przed wystawieniem Zlecenia brokerskiego.
Podczas sesji sprawdzenie pokrycia Zlecenia następuje w chwili składania Zlecenia,
z zastrzeżeniem §75.
2. Dom Maklerski wystawia Zlecenia brokerskie na podstawie Zlecenia kupna instrumentów
finansowych złożonego przez Klienta, pod warunkiem, że Klient posiada pełne pokrycie
wartości Zlecenia i przewidywanej prowizji w chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia
brokerskiego, z zastrzeżeniem §64, §65, §66 i §67.
3. Jeżeli w wyniku realizacji Zlecenia kupna, w którym Klient nie podał limitu ceny, wartość jego
realizacji będzie większa niż dotychczasowe pokrycie Zlecenia posiadane przez Klienta, Dom
Maklerski dokona niezwłocznie obciążenia rachunku pieniężnego Klienta dodatkowymi
kosztami realizacji Zlecenia.
4. W przypadku nieuregulowania przez Klienta zobowiązań, o których mowa w ust. 3, Dom
Maklerski ma prawo sprzedać, taką ilość instrumentów finansowych, jaka jest potrzebna do
pokrycia zobowiązań Klienta.
5. Jeżeli wartość uzyskana w wyniku realizacji Zlecenia sprzedaży będzie mniejsza od kosztów
realizacji Zlecenia sprzedaży, Dom Maklerski dokona niezwłocznie obciążenia rachunku
pieniężnego Klienta dodatkowymi kosztami realizacji Zlecenia.
6. W przypadku nieuregulowania przez Klienta zobowiązań, o których mowa w ust. 5, Dom
Maklerski ma prawo sprzedać taką ilość instrumentów finansowych, jaka jest potrzebna
do pokrycia zobowiązań Klienta.
§56.
1. W sytuacji, gdy w chwili wystawiania Zlecenia brokerskiego kupna rejestr sesji nie został
otwarty, podstawą do sprawdzenia pokrycia, o którym mowa w §55 ust. 2 oraz §64 i §66, jest
suma niezablokowanych środków pieniężnych Klienta, zdeponowanych na jego rachunku
pieniężnym.
2. Suma, o której mowa w ust. 1, jest zwiększana o sumę środków pieniężnych stanowiących
należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży, o ile rozliczenie tych transakcji we
Właściwej izbie nastąpi najpóźniej w tym samym dniu, co rozliczenie transakcji kupna, pod
warunkiem, że rozliczenie transakcji sprzedaży objęte jest funduszem rozliczeniowym
właściwym dla danego rynku.
§57.
1. W sytuacji, gdy Zlecenia brokerskie kupna wystawiane jest po otwarciu przez Dom Maklerski
rejestru sesji, podstawą do sprawdzenia pokrycia, o którym mowa w §55 ust. 2, oraz §64 i §66
jest stan niezablokowanych środków pieniężnych w rejestrze sesji.
2. Przy sprawdzaniu pokrycia wartości Zlecenia, którego przedmiotem jest nabycie instrumentów
finansowych, wystawianego w przypadku określonym w ust. 1, środki pieniężne stanowiące
należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży instrumentów finansowych,
uwzględnia się tylko wtedy, gdy rozrachunek tych transakcji we Właściwej izbie powinien
nastąpić najpóźniej w tym samym dniu, co rozrachunek danej transakcji kupna instrumentów
finansowych oraz pod warunkiem, że rozliczenie transakcji sprzedaży instrumentów
finansowych jest zabezpieczone przez fundusz rozliczeniowy właściwy dla danego rynku.
§58.
1. W chwili wystawienia przez Dom Maklerski Zlecenia brokerskiego, środki pieniężne Klienta
stanowiące pokrycie Zlecenia kupna instrumentów finansowych są blokowane na rachunku
pieniężnym lub w rejestrze sesji.
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2. Środki pieniężne zablokowane na rachunku pieniężnym Klienta, stanowiące pokrycie zleceń
kupna instrumentów finansowych, wykonywanych w trakcie sesji, mogą być odblokowane
w takiej wysokości, aby zablokowane środki pieniężne były wystarczające do rozrachunku
przez Dom Maklerski zawartych transakcji w trakcie tej sesji.
§59.
Dom Maklerski wystawia Zlecenie brokerskie na podstawie Zlecenia sprzedaży Klienta pod
warunkiem, że Klient posiada niezablokowane instrumenty finansowe lub prawa do otrzymania
instrumentów finansowych, będące przedmiotem Zlecenia sprzedaży, zapisane w rejestrze
operacyjnym lub rejestrze sesji. Dom Maklerski może dokonać blokady instrumentów finansowych
w rejestrze operacyjnym lub w rejestrze sesji na podstawie dokumentu zawierającego informację
o złożeniu Zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych przez Klienta, z zastrzeżeniem §60.
§60.
1. Dom Maklerski może odstąpić od dokonania blokady instrumentów finansowych, jeżeli w jego
ocenie posiadacz Rachunku nie będzie podejmował działań uniemożliwiających
lub utrudniających terminowe rozliczenie transakcji oraz jego sytuacja finansowa uzasadnia
przypuszczenie, że zaspokoi roszczenie Domu Maklerskiego, gdyby ten poniósł szkodę
w następstwie działań Klienta niezgodnych z treścią zobowiązania zaciągniętego na jego
rachunek.
2. Dom Maklerski dokona blokady w każdym przypadku, gdy zażąda tego uczestnik Właściwej
izby, ponoszący odpowiedzialność za rozliczenie transakcji zgodnie z zasadami określającymi
funkcjonowanie tej Właściwej izby.
3. W przypadku, gdy Klient, o którym mowa w ust. 1, podjął działania uniemożliwiające
lub utrudniające terminowe rozliczenie transakcji przez Dom Maklerski, wówczas Dom
Maklerski przez okres co najmniej 6 miesięcy może realizować Zlecenia sprzedaży Klienta
jedynie pod warunkiem zablokowania instrumentów finansowych lub praw do otrzymania
instrumentów finansowych będących przedmiotem tego Zlecenia.
§61.
1. W sytuacji, gdy Klient składa kilka zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych,
pokrycie sprawdzane jest w kolejności ich złożenia, o ile Klient nie wskazał innej kolejności.
2. W razie stwierdzenia braku pokrycia dla Zlecenia sprzedaży lub Zlecenia kupna Dom Maklerski
odrzuca takie Zlecenia.
§62.
1. Dom Maklerski może wykonywać Zlecenia zbycia lub nabycia instrumentów finansowych
poprzez zawarcie na własny rachunek transakcji bezpośrednio z Klientem.
2. Transakcje, o których mowa w ust. 1, mogą być zawarte z Klientami, którzy zawarli z Domem
Maklerskim odpowiednią umowę/aneks do Umowy, których przepisy regulują zawieranie
transakcji bezpośrednio z Klientem i Klient wyraził zgodę na taki sposób wykonywania zleceń.
3. Dom Maklerski określa listę instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem
transakcji, o których mowa w ust. 1.
4. Lista, o której mowa w ust. 2, podawana jest do wiadomości Klientów w formie Komunikatu.
§63.
1. W przypadkach przewidzianych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Dom Maklerski
zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości dysponowania przez Klienta instrumentami
finansowymi oraz środkami pieniężnymi zapisanymi na Rachunku poprzez: wstrzymanie
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wykonania Zlecenia, dokonanie blokady rachunku, zamrożenie aktywów Klienta.
2. Dom Maklerski wyłącznie na pisemne żądanie Klienta może poinformować go o wstrzymaniu
transakcji lub blokadzie rachunku i wskazać organ, który tego zażądał.
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania
obowiązków określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1.

Oddział 2. Zasady składania zleceń kupna instrumentów finansowych bez posiadania
pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym
§64.
Dom Maklerski może przyjąć Zlecenie, gdy Klient posiada w chwili wystawienia Zlecenia
brokerskiego częściowe pokrycie wartości Zlecenia w wysokości uzgodnionej w aneksie
do Umowy, pod warunkiem, że ustanowione zostały zabezpieczenia, o których mowa w §71,
na pozostałą część wartości Zlecenia i przewidywanej prowizji.
§65.
Dom Maklerski może przyjąć Zlecenie, gdy Klient posiada w chwili wystawienia Zlecenia
brokerskiego, ustanowione zabezpieczenia, o których mowa w §71, na całkowitą wartość Zlecenia
i przewidywanej prowizji. Wymaga to zawarcia aneksu do Umowy o dopuszczalności całkowitego
braku pokrycia Zlecenia kupna instrumentów finansowych.
§66.
Dom Maklerski może przyjąć Zlecenie, gdy Klient posiada w chwili wystawienia Zlecenia
brokerskiego, częściowe pokrycie wartości Zlecenia i przewidywanej prowizji, bez ustanowienia
zabezpieczenia, o którym mowa w §71. Wymaga to zawarcia aneksu do Umowy
o dopuszczalności częściowego braku pokrycia Zlecenia kupna instrumentów finansowych.
§67.
Dom Maklerski może odstąpić od wymogu posiadania przez Klienta całkowitego lub częściowego
pokrycia oraz od wymogu ustanowienia przez Klienta zabezpieczeń, o których mowa w §71,
w przypadku gdy w opinii Domu Maklerskiego, pozwala na to ocena stanu finansowego
i wiarygodności Klienta dokonana zgodnie z §72.
§68.
1. Dom Maklerski określi w odpowiednim aneksie do Umowy limit maksymalnej wysokości
należności Domu Maklerskiego od Klienta z tytułu zawartych transakcji, które:
1) powinny być przez Klienta zabezpieczone w sposób określony w §71, w przypadku,
o którym mowa w §64 lub §65;
2) nie wymagają zabezpieczenia, w przypadku, o którym mowa w §66oraz w §67.
2. Limit, o którym mowa w ust. 1, oznacza maksymalną wysokość nieuregulowanych zobowiązań,
jakie Klient może zaciągnąć wobec Domu Maklerskiego z tytułu zawartych transakcji nabycia
instrumentów finansowych na podstawie zleceń nieopłaconych w całości.
§69.
1. Wartość Zlecenia kupna ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania, które może powstać
z tytułu pełnej zapłaty za nabywane instrumenty finansowe, przy całkowitej realizacji Zlecenia.
2. Zlecenia nieopłacone w całości mogą być ważne tylko na najbliższą sesję giełdową. Dom
Maklerski może dopuścić przyjęcie Zlecenia nieopłaconego w całości z dłuższym terminem
ważności.
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§70.
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty z tytułu zawartych transakcji do dnia rozliczenia
transakcji we Właściwej izbie.
§71.
1. W przypadku zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie, Dom Maklerski żąda ustanowienia zabezpieczenia zapłaty
należności przez Klienta.
2. Zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, mogą być:
1) instrumenty finansowe zablokowane na Rachunku Klienta,
2) środki pieniężne zablokowane na rachunku bankowym Klienta,
3) inne formy zabezpieczenia zaakceptowane przez Dom Maklerski – o ile gwarantują pewną
i płynną realizację zabezpieczenia.
§72.
1. Dom Maklerski uzależnia podpisanie odpowiedniego aneksu do Umowy na zasadach
określonych w §64, §65, §66 i §67od złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o jego
sytuacji finansowej, jak również od spełnienia kryteriów, które są podawane do wiadomości
Klientów w formie Komunikatu, pozwalających na określenie indywidualnych limitów, o których
mowa w §68.
2. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1,
w przypadku Klienta profesjonalnego, o ile Klient profesjonalny nie zażąda traktowania go jak
Klienta detalicznego.
3. Dom Maklerski może zastrzec możliwość różnicowania wysokości pokrycia, w zależności
od płynności instrumentów finansowych będących przedmiotem Zlecenia i Dyspozycji Klienta.
4. Dom Maklerski może określić instrumenty finansowe, na które będzie przyjmował Zlecenia
i Dyspozycje Klienta z odroczonym terminem płatności.
5. Dom Maklerski może określić rynki, systemy notowań lub fazy notowań, na które nie będzie
przyjmował zleceń i Dyspozycji Klienta z odroczonym terminem płatności.
6. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia Zlecenia i Dyspozycji Klienta z odroczonym terminem
płatności, w przypadku gdy realizacja Zlecenia czy Dyspozycji Klienta mogłaby naruszyć
interes Domu Maklerskiego.
7. Informacje, o których mowa w ust. 3-5 Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów w formie
Komunikatu.
§73.
1. W przypadku, gdy Klient nie dokonał pełnej zapłaty w terminie, o którym mowa w §70,
na zasadach określonych w odpowiednim aneksie do Umowy, a nie jest możliwe zaspokojenie
roszczeń Domu Maklerskiego na podstawie zabezpieczeń, o których mowa w §71, Dom
Maklerski może zaspokoić swoje roszczenia z aktywów Klienta znajdujących się
na Rachunkach i w Rejestrze operacyjnym Klienta prowadzonym przez Dom Maklerski.
2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do zaspokojenia swoich roszczeń, o których mowa
w ust. 1, oraz wszelkich należnych mu opłat i prowizji, ze środków pieniężnych
lub instrumentów finansowych zapisanych na Rachunkach Klienta prowadzonych przez Dom
Maklerski.
§74.
1. W przypadku, gdy Klient nie dokonał zapłaty w wysokości, o której mowa w §64, §65, §66i §67,
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w terminie określonym w odpowiednim aneksie do Umowy, Dom Maklerski może przez okres
co najmniej 6 miesięcy realizować Zlecenia kupna Klienta, jedynie pod warunkiem posiadania
przez niego pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym, z uwzględnieniem §55ust. 2.
2. Instrumenty finansowe nieopłacone przez Klienta zapisywane są na Rachunku papierów
wartościowych Klienta.

Oddział 3. Zlecenia Do Dyspozycji Maklera
§75.
1. Dom Maklerski przyjmuje od Klientów Dyspozycje i Zlecenia umożliwiające wystawienie na ich
podstawie więcej niż jednego Zlecenia brokerskiego – Zlecenie DDM.
2. Zlecenie DDM jest prowadzone przez maklera papierów wartościowych upoważnionego przez
Dom Maklerski do obsługi tego typu zleceń.
3. Klient może wskazać maklera realizującego Zlecenie DDM. Wskazany przez Klienta makler
może powierzyć realizację Zlecenia DDM innemu upoważnionemu maklerowi jedynie
w sytuacji, gdyby z uzasadnionych przyczyn nie mógł osobiście realizować zlecenia.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Dom
Maklerski.
5. Makler może odmówić przyjęcia Zlecenia DDM, jeżeli realizuje zlecenie przeciwstawne,
a w jego ocenie złożenie Zlecenia DDM przez Klienta mogłoby doprowadzić do powstania
konfliktu interesów uczestników obrotu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zlecenie może przyjąć do realizacji inny makler Domu
Maklerskiego.
7. Klient może modyfikować lub anulować Zlecenie DDM przed zakończeniem jego realizacji.
Modyfikacja lub anulowanie dotyczy tylko niezrealizowanej części Zlecenia.
8. W przypadku Zlecenia DDM, zamiast liczby instrumentów finansowych można podać
maksymalną łączną wartość transakcji będących wynikiem realizacji Zlecenia.
9. Dom Maklerski ustala minimalną wartość Zlecenia DDM podając ją w formie Komunikatu
Klientom.
10. Realizacja Zlecenia DDM Klienta może nastąpić poprzez złożenie dowolnej liczby zleceń
cząstkowych, o ile z Dyspozycji Klienta nie wynika nic innego.
11. O podziale Zlecenia DDM na Zlecenia cząstkowe oraz o czasie ich realizacji decyduje makler
realizujący dane Zlecenie DDM w granicach określanych przez Klienta w Zleceniu DDM.
12. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub nie osiągnięte zyski
przez Klienta przy realizacji Zleceń DDM, o ile przy ich realizacji dołożono należytej
staranności.
13. Złożenie przez Klienta Zlecenia DDM oznacza akceptację zwiększonego ryzyka związanego z
takim sposobem realizacji zleceń.

Oddział 4. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych

§76.
1. Dom Maklerski świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia zbycia
instrumentów finansowych w zakresie świadczonych przez Dom Maklerski usług, w tym
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dotyczących przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa
w instytucjach zbiorowego inwestowania.
2. Zakres świadczonych usług oraz wykaz podmiotów współpracujących z Domem Maklerskim, w
zakresie, o którym mowa w ust. 1, jest podawany do wiadomości Klientów w formie
Komunikatu.

1.

§77.
Dom Maklerski przyjmuje i przekazuje Zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w
instytucjach zbiorowego inwestowania pod warunkiem zawarcia stosownej umowy, mającej
za przedmiot pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa
funduszy
inwestycyjnych.

2.

Wykaz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwa, z którymi Dom Maklerski
zawarł umowy, o których mowa w ust. 1, jest podawany do wiadomości Klientów w formie
Komunikatu.

3.

Prawa i obowiązki Klientów, związane z nabyciem lub zbyciem tytułów uczestnictwa są
szczegółowo opisane w statutach i prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy
inwestycyjnych.

4.

Dom Maklerski wykonując usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych innych niż określone w ust. 1, działa na Zlecenie podmiotów,
z którymi zawarł stosowne umowy, mające za przedmiot pośrednictwo w zbywaniu
i odkupywaniu tych instrumentów finansowych.

5.

Wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 4, oraz prawa i obowiązki Klientów, związane
z nabyciem lub zbyciem instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 4, Dom Maklerski
podaje do wiadomości Klientów w formie Komunikatu.

1.

2.

§78.
Podczas świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, przy przekazywaniu
zleceń Klienta do innych podmiotów w celu ich wykonania, Dom Maklerski działa zgodnie z
najlepiej pojętym interesem Klienta.
Dom Maklerski podejmuje działania w celu uzyskania możliwie najlepszego dla Klientów
wyniku, uwzględniając następujące czynniki: cenę instrumentu finansowego, koszty związane
z wykonaniem Zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji
oraz jej rozliczenia, wielkość Zlecenia i jego charakter.

3. Dom Maklerski ustanawia i wdraża politykę pozwalającą mu zastosować się do obowiązku,
działania w celu uzyskania możliwie najlepszego dla Klientów wyniku. W polityce tej w
odniesieniu do każdej kategorii instrumentów finansowych Dom Maklerski określa podmioty, do
których przenosi lub którym przekazuje Zlecenia do wykonania. Dom Maklerski przekazuje
Klientom informacje na temat polityki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. Dom Maklerski przekazuje Klientom informacje na temat podmiotów wybranych do wykonania
Zlecenia. W przypadku gdy Dom Maklerski wybierze inne (niż on sam) firmy do świadczenia
usług wykonywania zleceń, Dom Maklerski sporządza i podaje do publicznej wiadomości, raz
na rok, dla każdej kategorii Instrumentów finansowych, wykaz pięciu najlepszych firm
inwestycyjnych pod względem wolumenu obrotu, którym Dom Maklerski przekazał lub do
których przeniósł Zlecenia Klienta do wykonania w poprzednim roku, a także informacje
dotyczące uzyskanej jakości wykonania.
5. Zapisy §77 ust. 6 – 7 oraz §78 1-4 nie dotyczą usługi przyjmowania i przekazywania zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych określonej w § 77 ust. 1 oraz nabycia
instrumentów finansowych na warunkach określonych przez emitenta tych instrumentów
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§79.
1. Dom Maklerski udostępnia Klientowi wszelkie informacje dotyczące, posiadanych przez niego
tytułów uczestnictwa w takim zakresie, w jakim posiada dostęp do tych informacji zgodnie z
postanowieniami umów, o których mowa w §77ust. 1.
2. Dom Maklerski wykonuje wszelkie czynności związane z przyjmowaniem i przekazywaniem
zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania
z należytą starannością i nie później niż w terminach określonych w statutach i prospektach
informacyjnych funduszy inwestycyjnych.

Oddział 5. Rozrachunek transakcji w częściach
§80.
1. Transakcja Klienta podlega rozrachunkowi w częściach, w przypadkach i na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z regulacjami Właściwej izby.
2. Dom Maklerski dokonuje zapisów na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym
Klienta po rozrachunku transakcji we Właściwej izbie z uwzględnieniem postanowień
zawartych w § 80 ust.3-5.
3. W przypadku Rozrachunku transakcji w częściach Dom Maklerski dokonuje zapisów na
rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym Klienta w części odpowiadającej
dokonanemu rozrachunkowi.
4. Dom Maklerski nie przyjmuje od Klientów Dyspozycji/Zleceń w zakresie nierozrachowanej
części instrumentów finansowych do czasu ich rozrachowania.
5. Rozrachunek pozostałej części transakcji, jest dokonywany niezwłocznie po powstaniu
warunków dla jego dokonania.

Oddział 6. Szczególne rodzaje zleceń
§81.
1. Dom Maklerski może przyjmować od Klientów Dyspozycje wystawienia Zlecenia
ze szczególnymi warunkami wykonania, o ile taka możliwość została podana do wiadomości
Klientów w formie Komunikatu.
2. Zlecenia ze szczególnymi warunkami wykonania przetwarzane są przez Dom Maklerski
i aktywowane po spełnieniu wskazanego przez Klienta i wbudowanego w dany typ Zlecenia
warunku aktywacji lub w wyniku realizacji Zlecenia powiązanego.
3. Aktywacja Zlecenia ze szczególnymi warunkami wykonania skutkuje niezwłocznym
wystawieniem przez Dom Maklerski Zlecenia zgodnie z warunkami aktywacji, o ile Klient
posiada środki pieniężne lub instrumenty finansowe stanowiące pokrycie Zlecenia.

Rozdział 5. /Świadczenie usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami/
Oddział 1. Postanowienia ogólne
§82.
Niniejszy rozdział określa szczegółowe warunki usług świadczonych przez Dom Maklerski
w zakresie obrotu derywatami, realizację zobowiązań z nich wynikających, tryb i warunki składania
zleceń, sposób realizacji codziennych rozliczeń, zasady wnoszenia i uzupełniania depozytów
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zabezpieczających oraz wzajemne obowiązki informacyjne Klienta i Domu Maklerskiego.
§83.
1. Podstawą świadczenia usług, o których mowa w §82, jest Umowa derywatów zawierana
w formie pisemnej z Klientem przez Dom Maklerski.
2. Zawarcie Umowy derywatów może nastąpić, o ile obowiązuje Umowa na Usługi maklerskie.
3. Przed zawarciem Umowy derywatów Klient zobowiązany jest do złożenia w szczególności:
1) oświadczenia o posiadaniu lub nie posiadaniu Numeru Klasyfikacyjnego Klienta (NKK),
a w przypadku nie posiadania NKK wniosku o jego nadanie,
2) wniosku o otwarcie konta indywidualnego w KDPW,
3) oświadczenia o sytuacji finansowej, w tym w zakresie w jakim jest to konieczne dla
ustalenia limitów transakcji.
4. Wraz z zawarciem Umowy derywatów Klient zobowiązany jest do przekazania informacji
mogących mieć wpływ na klasyfikację Klienta dokonywaną przez Dom Maklerski.
5. Zapisu ust. 3 pkt 3 i ust. 4, nie stosuje się wobec Klienta profesjonalnego, o ile Klient
profesjonalny nie zażąda traktowania go jak Klienta detalicznego.
§84.
1. Dom Maklerski może uzależnić zawarcie Umowy derywatów od spełnienia przez Klienta
dodatkowych warunków, które szczegółowo zostaną określone w Komunikacie podanym do
wiadomości Klientów lub ustalone indywidualnie z Klientem.
2. Dom Maklerski po podpisaniu Umowy derywatów, występuje niezwłocznie o otwarcie dla
Klienta konta indywidualnego w KDPW.
3. W przypadku, gdy Klient nie posiada NKK, Dom Maklerski występuje o nadanie takiego
numeru w KDPW.
4. Umowa derywatów wchodzi w życie po zarejestrowaniu NKK na Rachunku Klienta, otwarciu
konta indywidualnego w KDPW oraz rachunku zabezpieczającego, chyba że rachunek taki
prowadzi dla Klienta bank depozytariusz.
5. Dom Maklerski może określić maksymalną ilość portfeli w ramach Rachunku Klienta.
§85.
1. Dom Maklerski może określić w formie Komunikatu maksymalny limit zaangażowania Klienta
w derywaty.
2. Na pisemny wniosek Klienta, Dom Maklerski może określić indywidualny limit zaangażowania
w derywaty, biorąc pod uwagę w szczególności wysokość depozytu zabezpieczającego,
strukturę portfela, czas jaki upłynął od otwarcia przez Klienta Rachunku.
3. Dom Maklerski może uzależnić przyznanie limitu, o którym mowa w ust. 2, od wniesienia przez
Klienta dodatkowego depozytu zabezpieczającego.
4. Przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, skutkuje odmową przyjęcia przez Dom
Maklerski kolejnych zleceń powodujących otwarcie pozycji w derywatach.
5. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zlecenia Klienta w przypadku,
gdyby realizacja Zlecenia Klienta mogła spowodować przekroczenie przez Dom Maklerski
limitów zaangażowania określonych dla Domu Maklerskiego przez Właściwą izbę lub podmiot
organizujący rynek.
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Oddział 2. Warunki pośrednictwa w kupnie i sprzedaży derywatów
§86.
1. Dom Maklerski pośredniczy w obrocie derywatami zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, warunkami emisji i obrotu, regulaminem danego rynku regulowanego oraz
Regulaminem.
2. Zlecenia kupna lub sprzedaży derywatów, a także ich modyfikacje i anulacje, przyjmowane są
w formie pisemnej. Klient może również, po zawarciu odpowiedniej umowy/aneksu, składać
zlecenia kupna i sprzedaży, a także modyfikacji i anulacji wcześniej złożonych zleceń,
telefonicznie, za pomocą telefaksu, lub w Systemie transakcyjnym.
§87.
1. Zlecenie Klienta dotyczące kupna lub sprzedaży derywatów powinno zawierać oprócz danych,
o których mowa w §49 Regulaminu, oznaczenie numeru portfela, jeśli Klient posiada więcej niż
jeden portfel.
2. Dom Maklerski może określić maksymalną ilość derywatów na jaką będzie mogło opiewać
Zlecenie. Informacja ta jest określona przez Dom Maklerski w formie Komunikatu.
3. Złożenie przez Klienta Zlecenia dotyczącego derywatów jest równoznaczne ze złożeniem
Dyspozycji ustanowienia depozytu zabezpieczającego w wysokości określonej przez Dom
Maklerski, z zastrzeżeniem ust. 8, ust. 10 oraz §88 ust. 2.
4. Wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego ustalana jest przez Dom Maklerski i jest
wskazywana w Komunikacie.
5. Wysokość depozytu zabezpieczającego jest ustalana tak, aby zapewniał on wykonanie
zobowiązań Klienta z tytułu transakcji dotyczącej derywatów, przy uwzględnieniu obowiązków
Domu Maklerskiego wynikających z uczestnictwa w systemie zabezpieczania płynności
rozliczania transakcji organizowanym przez Właściwą izbę.
6. W momencie składania Zlecenia dotyczącego derywatów otwierających pozycję Klient
obowiązany jest posiadać na Rachunku środki wystarczające na pokrycie depozytu
zabezpieczającego oraz przewidywanej prowizji, z zastrzeżeniem ust. 8, ust. 10 oraz §88 ust.
2.
7. Sprawdzenie pokrycia zleceń na Rachunku Klienta następuje w chwili składania zleceń.
W przypadku zleceń z terminem ważności dłuższym niż jedną sesję giełdową, następuje
w chwili składania zleceń oraz przed każdą kolejną sesją giełdową. W przypadku, gdy przy
dokonywanej weryfikacji Zlecenia nastąpi częściowy lub całkowity brak pokrycia, Zlecenie
Klienta jest odpowiednio modyfikowane co do ilości lub traci ważność. W momencie, gdy Klient
składa kilka zleceń, pokrycie zabezpieczenia sprawdzane jest w kolejności ich składania.
8. W chwili wystawienia Zlecenia brokerskiego na podstawie Zlecenia nabycia opcji lub jednostki
indeksowej Klient musi posiadać pełne pokrycie wartości Zlecenia i przewidywanej prowizji, z
uwzględnieniem sald odpowiednich rejestrów, o ile nie jest to Zlecenie zamykające otwarte
pozycje, lub otwierające pozycje skorelowane.
9. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu posiadania pokrycia prowizji w środkach
pieniężnych w przypadku realizacji Zlecenia zamykającego pozycję.
10. Depozyt zabezpieczający nie musi być wnoszony, jeżeli realizacja składanego Zlecenia może
doprowadzić do zamknięcia otwartej pozycji, jak również do otwarcia pozycji skorelowanej,
z zastrzeżeniem ust. 11-12.
11. Wniesienie depozytu zabezpieczającego jest konieczne w przypadku, gdy w wyniku złożenia
przez Klienta Zlecenia zamykającego otwartą pozycję może powstać sytuacja, w której
niezabezpieczona zostanie pozycja uprzednio skorelowana.
12. Dom Maklerski może zażądać wniesienia dodatkowego zabezpieczenia w związku
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z posiadaniem przez Klienta pozycji skorelowanych, jeżeli w ocenie Domu Maklerskiego
istnieje duże ryzyko związane z ilością otwieranych lub już otwartych pozycji skorelowanych.
13. Dom Maklerski może ustalić warunki wnoszenia i utrzymywania depozytu zabezpieczającego
pozycje skorelowane w derywatach, podając je do wiadomości w formie Komunikatu.
§88.
1. W celu zabezpieczenia realizacji zobowiązań wynikających z derywatów, Klient zobowiązany
jest, z zastrzeżeniem ust. 2, do utrzymania na rachunku zabezpieczającym depozytu
zabezpieczającego w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia wszystkich otwartych przez
niego pozycji. Zapisy §87 ust. 4 – 5 stosuje się odpowiednio.
2. Depozytu zabezpieczającego nie tworzy się, jeżeli świadczenie przez Dom Maklerski Usług
maklerskich w zakresie derywatów nie wymaga ustanowienia zabezpieczenia przez Klienta.
3. Wnoszenie środków na depozyt zabezpieczający pomniejsza wartość dostępnych środków na
rachunku pieniężnym Klienta.
4. Depozyt zabezpieczający może być wnoszony w środkach pieniężnych, instrumentach
finansowych akceptowanych przez Właściwą izbę lub łącznie w obu formach.
5. Dom Maklerski określa następujące zasady naliczania środków stanowiących zabezpieczenie
realizacji zobowiązań wynikających z derywatów:
1) środki pieniężne podlegają zaliczeniu do wysokości całego wymaganego depozytu
zabezpieczającego,
2) środki niepieniężne podlegają zaliczeniu do wysokości określonej przez Właściwą izbę
i mogą być to tylko instrumenty finansowe akceptowane przez Właściwą izbę jako depozyt
zabezpieczający,
3) środki niepieniężne mogą być zaliczone na poczet depozytu zabezpieczającego, o ile Dom
Maklerski przyjmuje dane instrumenty finansowe jako depozyt zabezpieczający.
6. Informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 3 jest dostępna w POK/PUM oraz w formie Komunikatu
podawanego do wiadomości Klientów.
7. Depozyt zabezpieczający w instrumentach finansowych wnoszony jest na zasadach
określonych w Komunikacie.
§89.
1. Dom Maklerski, na podstawie dokumentów z Właściwej izby, dokonuje codziennego rozliczenia
rachunku zabezpieczającego Klienta, odpowiednio go obciążając lub uznając.
2. W przypadku, gdy w wyniku rozrachunków rynkowych wartość depozytu zabezpieczającego
spadnie poniżej wymaganej wartości, Dom Maklerski uzupełnia depozyt zabezpieczający w
dniu, w którym nastąpił spadek depozytu poniżej wymaganej wartości, poprzez wykorzystanie
środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych zablokowanych na poczet depozytu.
3. Dom Maklerski dokona uzupełnienia depozytu do wymaganej wartości, bez odrębnej
Dyspozycji Klienta.
4. W przypadku, gdy na rachunku Klienta brak jest środków pieniężnych pozwalających Domowi
Maklerskiemu uzupełnić depozyt zabezpieczający do wymaganej wysokości, Klient ma
obowiązek uzupełnić brakujące środki do wysokości określonej w Komunikacie, o którym
mowa w §87 ust. 4.
5. Dom Maklerski udostępnia informację, o braku odpowiedniej wysokości środków na Rachunku
niezbędnych do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, w sposób określony w ust. 6.
6. Informacja, o której mowa w ust. 5, udostępniana jest w POK/PUM, z wykorzystaniem Systemu
transakcyjnego, lub telefonicznie pod numerami telefonów do składania Dyspozycji
telefonicznych dla tych Klientów, którzy zawarli Umowę/aneks w tym zakresie. Klient ma
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obowiązek codziennego sprawdzania wartości depozytu zabezpieczającego.
7. Uzupełnienie depozytu zabezpieczającego powinno być dokonane nie później niż następnego
dnia do godziny umożliwiającej Domowi Maklerskiemu spełnienie obowiązków, w zakresie
utrzymania
właściwej
wysokości
depozytów
zabezpieczających,
wynikających
z obowiązujących przepisów. Ostateczny termin uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
przez Klienta określa Komunikat, o którym mowa w §87 ust. 4.
8. W przypadku nie uzupełnienia przez Klienta depozytu zabezpieczającego do wartości
wymaganej, Dom Maklerski może anulować aktywne Zlecenia Klienta, w tym w pierwszej
kolejności, te dla których blokowany jest depozyt zabezpieczający, a następnie może zamknąć
interwencyjnie wybrane przez siebie, otwarte pozycje Klienta, w ilości niezbędnej
do uzupełnienia wymaganego depozytu zabezpieczającego.
9. Jeżeli realizacja Zlecenia zamykającego pozycje na derywatach doprowadzi do powstania
straty powodującej powstanie ujemnego salda środków pieniężnych, Klient zobowiązany jest
do niezwłocznego uzupełnienia brakującej kwoty.
10. Jeżeli w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 9, Klient nie uzupełni brakującej
kwoty, Dom Maklerski w celu ostatecznego rozliczenia zawartej transakcji, może dokonać
sprzedaży instrumentów finansowych znajdujących się na Rachunku Klienta w każdym
terminie, po dowolnej cenie lub zamknąć inne pozycje Klienta.
11. Dom Maklerski może dochodzić brakującej kwoty w inny przewidziany prawem sposób.
12. Przy dokonywaniu bieżących rozrachunków rynkowych w dniu poprzedzającym ostatni dzień
obrotu danej serii derywatów, Dom Maklerski może ustalić depozyt zabezpieczający od
derywatów skorelowanych z wygasającymi derywatami bez uwzględnienia korelacji.
13. Klient posiadający pozycje skorelowane w ostatnim dniu obrotu danej serii derywatów
obowiązany jest posiadać środki na depozyt zabezpieczający dla pozycji, które pozostaną po
wygaśnięciu tej serii.
14. Postanowienia Regulaminu w zakresie obrotu derywatami dotyczące trybu postępowania
w przypadku otrzymania przez Dom Maklerski wiarygodnej informacji o śmierci Klienta stosuje
się odpowiednio, z zastrzeżeniem prawa Domu Maklerskiego do zamknięcia otwartych pozycji
zgodnie z ust. 8.
15. W przypadku nadzwyczajnej zmiany ceny derywatów w trakcie sesji, a w szczególności
w sytuacji, w której środki pieniężne i instrumenty finansowe na rachunku zabezpieczającym
mogą nie wystarczyć na pokrycie strat wynikających z otwartych przez Klienta pozycji, Dom
Maklerski może uzupełnić depozyt do wysokości depozytu zabezpieczającego, określonego w
Komunikacie, o którym mowa w §87 ust. 4, przed dokonaniem bieżących rozrachunków
rynkowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem potencjalnej straty wynikającej ze
zmiany ceny derywatów. W przypadku, gdy wartość środków na Rachunku Klienta nie jest
wystarczająca do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, do wysokości określonej
w Komunikacie, o którym mowa w §84 ust. 4, Dom Maklerski może zażądać od Klienta
natychmiastowego uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Zapis §87 ust. 8 stosuje się
odpowiednio.
16. Dom Maklerski może uzupełnić depozyt zabezpieczający przed dokonaniem bieżących
rozrachunków rynkowych również w przypadku podniesienia przez Właściwą izbę wartości
wymaganych depozytów zabezpieczających, o ile doprowadzi ona do spadku wartości
depozytu zabezpieczającego poniżej wysokości właściwego depozytu zabezpieczającego.
§90.
1. Dom Maklerski po dokonaniu codziennych rozrachunków bez odrębnej Dyspozycji zmniejsza
depozyt zabezpieczający do wartości wymaganej.
2. Nadwyżka środków zostaje przekazana na rachunek pieniężny Klienta.
Obowiązuje od: 21 października 2018 roku

38

REGULAMIN świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna

§91.
Warunkiem zarejestrowania derywatów na Rachunku Klienta, w szczególności w związku
z dokonanym transferem portfela z innej firmy inwestycyjnej, jest posiadanie na rachunku
zabezpieczającym środków w wysokości wymaganej dla depozytu zabezpieczającego.
§92.
1. Ogólne zasady wykonania, wykupu lub rezygnacji z wykonania derywatów są zgodne
z warunkami emisji i obrotu. Dom Maklerski może określić w Komunikacie szczegółowe
warunki wykonania, wykupu lub rezygnacji z wykonania derywatu z zachowaniem zasad
określonych w warunkach emisji i obrotu.
2. Jeżeli z przepisów oraz warunków emisji i obrotu danego derywatu wynika konieczność
spełnienia zobowiązania wynikającego z pozycji zajętej przez Klienta w zakresie danych
derywatów, Klient ma obowiązek spełnić dane zobowiązanie. W przypadku, gdy przedmiotem
transakcji były derywaty, z których wynika wykonanie zobowiązania poprzez dostawę danego
instrumentu, Klient ma obowiązek wykonać tę dostawę, na zasadach określonych przez
KDPW. Informacja w tym zakresie jest dostępna w Domu Maklerskim.
3. W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli Klient
posiada na Rachunku instrumenty finansowe mogące być przedmiotem dostawy, Dom
Maklerski może bez Dyspozycji Klienta dokonać przelewu wybranych przez Dom Maklerski
instrumentów finansowych.
4. Klient ma obowiązek sprawdzenia, czy nie zachodzi sytuacja, o której mowa w ust. 2.
5. W przypadku, gdy w wyniku otwarcia pozycji derywatu powstanie konieczność zapłaty
za dostarczony Klientowi instrument, Klient ma obowiązek posiadania na Rachunku środków
pieniężnych niezbędnych do zapłaty za dostarczony instrument, zgodnie z warunkami emisji
i obrotu dla danego derywatu.
6. W przypadku niewywiązania się Klienta z zobowiązań, wynikających z posiadania derywatów
rozliczanych poprzez dostawę instrumentu bazowego postanowienia §89 ust. 8-11 stosuje się
odpowiednio.

Oddział 3. Postanowienia końcowe
§93.
1. Za świadczone usługi w zakresie obrotu derywatami Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje,
zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.
2. Opłaty i prowizje pobierane są przez Dom Maklerski z rachunku pieniężnego Klienta.
3. Klient upoważnia Dom Maklerski do pobierania należnych opłat i prowizji z rachunku
pieniężnego niezwłocznie po zawarciu transakcji lub wykonaniu usługi.
§94.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania Zlecenia i Dyspozycji Klienta nie spełniających warunków
określonych w Umowie i Regulaminie, a także innych warunków wymaganych przepisami prawa.
W przypadku zaistnienia wymaganych roszczeń Domu Maklerskiego związanych z Umową
derywatów, w szczególności dotyczących roszczeń o zlikwidowanie salda ujemnego na rachunku
zabezpieczającym Klienta, stosuje się odpowiednio art. 773 Kodeksu cywilnego, przy czym Dom
Maklerski może dokonać blokady transferu posiadanych aktywów Klienta w Domu Maklerskim oraz
blokady wypłat środków pieniężnych Klienta do czasu zaspokojenia tych roszczeń.
§95
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W przypadku wystąpienia, zawinionego przez Klienta, ujemnego salda na rachunku
zabezpieczającym, Klient jest zobowiązany do zapłacenia za okres trwania ujemnego salda,
wliczając dzień jego powstania, odsetek ustawowych.
§96.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do świadczenia Usług maklerskich
w zakresie derywatów stosuje się odpowiednio postanowienia zawartej z Klientem Umowy oraz
niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie zasad prowadzenia i zamykania rachunku
papierów wartościowych i pieniężnego, ustanawiania pełnomocnictw do rachunku, wykonywania
zleceń, realizacji Dyspozycji, pobierania opłat.
Rozdział 6. /Pełnomocnictwo/
§97.
1. Klient może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dysponowania rachunkiem
papierów wartościowych i rachunkiem pieniężnym.
2. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Do ustanowienia pełnomocnictwa wymagane są dane pełnomocnika tożsame jak dla Klienta,
z wyjątkiem danych podatkowych.
4. Dom Maklerski ma prawo ograniczyć ilość pełnomocników uprawnionych do dysponowania
jednym Rachunkiem Klienta. Informacja o ograniczeniu liczby pełnomocników podawana jest
do wiadomości Klientów w formie Komunikatu.
§98.
1. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem mocodawcy notarialnie
poświadczonym lub w formie aktu notarialnego.
2. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinno być
poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, albo
w odniesieniu do dokumentów urzędowych poprzez apostille lub inną formę legalizacji
dokumentów urzędowych zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego wiążącego
Rzeczpospolitą Polską, a pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym, powinno być
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, chyba że przepisy prawa lub
umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej. Dom
Maklerski może odstąpić od obowiązku przetłumaczenia przedłożonych dokumentów.
3. Do pełnomocnictwa sporządzonego w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub 2, powinien być
dołączony wzór podpisu pełnomocnika poświadczony notarialnie, przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny, pracownika lub Agenta Domu
Maklerskiego.
4. Wymogów określonych w ust. 1 lub 2 nie stosuje się, jeżeli podpis pod pełnomocnictwem
zostanie złożony przez mocodawcę w obecności pracownika lub Agenta na formularzu Domu
Maklerskiego.
5. Pełnomocnictwo może zostać udzielone drogą korespondencyjną. W takim przypadku
konieczne jest dostarczenie do Domu Maklerskiego dokumentu pełnomocnictwa z podpisem
mocodawcy notarialnie poświadczonym.
6. Z zastrzeżeniem ust. 4, pełnomocnictwo winno zostać złożone w Domu Maklerskim
w oryginale lub notarialnie uwierzytelnionej kopii.
§99.
1. Klient może udzielić następujących pełnomocnictw:
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1) bez ograniczeń (pełne) – w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim
samym zakresie jak Klient, w szczególności do zmiany treści Umowy i wypowiedzenia
Umowy w imieniu Klienta,
2) szczególnych – w ramach których pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem
w zakresie określonym przez Klienta w treści pełnomocnictwa.
2. Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może nastąpić
wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Domu Maklerskiego zakresu
umocowania pełnomocnika.
§100.
Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
§101.
1. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione przez Kineta w formie przewidzianej dla
jego udzielenia lub odwołane przez Klienta w sposób określony przez Dom Maklerski i podany
do wiadomości Klientów w formie Komunikatu.
2. Oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa, zmianie rodzaju, zakresu pełnomocnictwa, lub
jego odwołaniu stają się skuteczne wobec Domu Maklerskiego, począwszy od pierwszego dnia
roboczego następującego po dniu otrzymania przez Dom Maklerski odpowiednich
dokumentów.
3. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci, likwidacji, upadłości Klienta, bądź pełnomocnika.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za realizację Dyspozycji/Zleceń złożonych przez
pełnomocnika po wygaśnięciu pełnomocnictwa do czasu otrzymania pisemnej, potwierdzonej
przez właściwy organ administracji lub sąd rejestrowy, informacji o fakcie śmierci, likwidacji,
upadłości mocodawcy.

Rozdział 7. /Tryb i warunki postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na
instrumentach finansowych/
Oddział 1. Przepisy ogólne
§102.
1. Dom Maklerski podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności
na instrumentach finansowych, wyłącznie po uprzednim przyjęciu od Klienta pisemnego
oświadczenia, że:
1) istnieje nieprzedawniona wierzytelność pieniężna lub niepieniężna, w tym wierzytelność
przyszła lub warunkowa, wynikająca z określonego stosunku prawnego,
2) forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu
zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa,
3) przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności
na rachunku papierów wartościowych Klienta.

są

instrumenty

finansowe

zapisane

2. Stwierdzenie istnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 następuje także na podstawie stanu
Rachunku Klienta oraz przedstawionej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia i dokumentu, z
którego wynika zabezpieczona wierzytelność. W Domu Maklerskim pozostaje kopia umowy o
ustanowieniu zabezpieczenia, zaopatrzona w podpis upoważnionego pracownika, datę
i pieczęć Domu Maklerskiego.
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§103.
1. Dom Maklerski może odmówić podjęcia określonej czynności związanej z ustanowieniem
zabezpieczenia wierzytelności w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości
wskazujących, że umowy, o których mowa w §102 ust. 2, mają na celu obejście przepisów
prawa.
2. Dom Maklerski odmawia podjęcia czynności związanej z ustanowieniem zabezpieczenia
wierzytelności, gdy z przedstawionej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub z dokumentu,
z którego wynika zabezpieczona wierzytelność, wynika w sposób oczywisty, że są one
sprzeczne z przepisami prawa.
3. Odmowa powinna nastąpić przy użyciu Trwałego nośnika informacji i zawierać uzasadnienie.
Przed dostarczeniem Klientowi odmowy Dom Maklerski umożliwia Klientowi złożenie
wyjaśnień.
§104.
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy zabezpieczenie
wierzytelności zostało ustanowione na instrumentach finansowych nabytych w obrocie
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej.
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zabezpieczenie
wierzytelności ustanawiane jest na aktywach zgromadzonych na Rachunku Klienta.

Oddział 2. Blokada instrumentów finansowych na rachunku papierów wartościowych
§105.
1. W przypadku, gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu na prowadzonym dla
Klienta (dłużnika) Rachunku, blokady określonej liczby instrumentów finansowych, połączonej
z ustanowieniem nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady
(wierzyciela) do sprzedaży zablokowanych instrumentów finansowych i zaspokojenia się
z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych, Dom Maklerski, po otrzymaniu umowy
o ustanowieniu blokady i złożeniu przez Klienta Dyspozycji blokady w formie pisemnej lub za
pomocą elektronicznych nośników informacji, dokonuje blokady na Rachunku Klienta.
2. Postanowień §98 nie stosuje się do pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1.
§106.
1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w §105 powinno być zawarte w formie określonej w §98.
2. Dom Maklerski dopuszcza udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w §105, w innej formie,
niż określona w §98 pod warunkiem, że zostało sporządzone i dostarczone wraz umowa
w §105.
§107.
Dom Maklerski jest obowiązany do utrzymywania blokady instrumentów finansowych, w stanie
i przez okres wynikający z umowy o ustanowieniu blokady.
§108.
1. W okresie utrzymywania blokady, Dom Maklerski nie może wykonywać poleceń Klienta
dotyczących:
1) zniesienia blokady,
2) zbycia zablokowanych instrumentów finansowych,
3) przeniesienia zablokowanych instrumentów finansowych.
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2. Postanowień ust. 1 pkt 3 nie stosuje się:
1) w przypadku przeniesienia instrumentów finansowych będących przedmiotem blokady na
inny rachunek papierów wartościowych z zachowaniem blokady, o ile przeniesienie jest
wynikiem realizacji postanowień umowy ustanawiającej blokadę,
2) w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 4 Ustawy.
3. Wykonanie przez Dom Maklerski innych niż wymienione w ust. 1 Dyspozycji Klienta
dotyczących zablokowanych instrumentów finansowych, może nastąpić wyłącznie w zakresie
określonym w umowie o ustanowieniu blokady.
§109.
Dom Maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Klienta, na którym zapisane są
zablokowane instrumenty finansowe, wobec braku odmiennych postanowień umowy o ustanowieniu
blokady, przekazuje do Dyspozycji Klienta, w sposób przez niego wskazany, pożytki z tych
instrumentów, w szczególności dywidendy lub odsetki oraz inne świadczenia pieniężne spełniane na
rzecz Klienta przez dłużnika z instrumentów finansowych.
§110.
1. Dom Maklerski znosi blokadę w przypadku:
1) blokady bezterminowej, ustanowionej do odwołania lub do czasu wykonania zobowiązania
zabezpieczonego blokadą – niezwłocznie po złożeniu przez wierzyciela, w formie pisemnej
lub w wymaganej przez Dom Maklerski formie za pomocą elektronicznych nośników
informacji, Dyspozycji zniesienia blokady lub po złożeniu w takiej samej formie Dyspozycji
zniesienia blokady przez Klienta, za zgodą wierzyciela wyrażoną w formie pisemnej lub
w wymaganej przez Dom Maklerski formie za pomocą elektronicznych nośników informacji,
2) blokady terminowej, nieodwołalnej – w dniu następującym po upływie okresu utrzymywania
blokady ustalonego w umowie,
3) określonym w §103 ust. 1 Rozporządzenia – niezwłocznie po złożeniu Zlecenia sprzedaży
instrumentów finansowych.
2. Zniesienie blokady może nastąpić także w stosunku do części zablokowanych instrumentów
finansowych.
§111.
1. W dacie wymagalności wierzytelności zabezpieczonej blokadą lub w najbliższym możliwym
dniu, Dom Maklerski realizuje pisemne Zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych, złożone
przez wierzyciela na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Klienta w zawartej
umowie o ustanowieniu blokady.
2. Dom Maklerski niezwłocznie przekazuje do dyspozycji wierzyciela, w sposób wskazany przez
niego w Zleceniu, o którym mowa w ust. 1, środki pieniężne pochodzące z realizacji tego
Zlecenia w wysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela wynikających
z umowy.
3. Dom Maklerski nie może przyjąć do wykonania Zlecenia, o którym mowa w ust. 1, po upływie
ustalonego w umowie okresu utrzymywania blokady.

Oddział 3. Zastaw na instrumentach finansowych
§112.
1. W przypadku, gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu zastawu
na określonej liczbie instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów
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wartościowych Klienta (zastawcy), Dom Maklerski po otrzymaniu umowy zastawu i złożeniu
przez Klienta Dyspozycji blokady zastawionych instrumentów, wyrażonej na piśmie
lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dokonuje na rachunku zastawcy blokady
tych instrumentów.
2. W przypadku, gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu zastawu
rejestrowego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów, Dom Maklerski dokonuje blokady instrumentów finansowych po otrzymaniu
dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz odpisu z rejestru zastawów, stanowiącego dowód
wpisu.
3. Po ustanowieniu blokady zastawionych instrumentów finansowych, Dom Maklerski, na żądanie
Klienta (zastawcy), wystawia mu imienne świadectwo depozytowe, opiewające na te
instrumenty. W świadectwie zamieszcza się wzmiankę o ustanowieniu blokady instrumentów
finansowych w związku z obciążeniem ich zastawem, czasie trwania blokady oraz o wysokości
wierzytelności zabezpieczonej zastawem.
4. Dom Maklerski w okresie utrzymywania na rachunku papierów wartościowych blokady
nie może dokonywać ponownej blokady tych samych instrumentów finansowych.
§113.
Dom Maklerski jest zobowiązany do utrzymywania blokady zastawionych instrumentów
finansowych do czasu otrzymania pisemnej zgody wierzyciela na zniesienie blokady
lub otrzymania pisemnej informacji o wykreśleniu z rejestru zastawów.
§114.
1. Dom Maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są
instrumenty finansowe obciążone zastawem, w braku odmiennych postanowień umowy
zastawu, przekazuje do dyspozycji zastawnika, w sposób przez niego wskazany, pożytki z tych
instrumentów, w szczególności dywidendy lub odsetki. W zakresie obowiązku zastawnika
określonego w art. 319 ustawy – Kodeks cywilny, Dom Maklerski może, na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez zastawnika, dokonać rozliczenia wobec zastawcy
z pobranych pożytków.
2. W przypadku, gdy dłużnik z instrumentów finansowych obciążonych zastawem przekazuje
Domowi Maklerskiemu, świadczenie główne, do którego jest zobowiązany z tych instrumentów,
Dom Maklerski dokonuje blokady na rachunku pieniężnym zastawcy otrzymanych z tego tytułu
środków pieniężnych. Środki pieniężne podlegają blokadzie do czasu wykonania uprawnień
przysługujących zastawcy lub zastawnikowi.
3. Środki pieniężne pochodzące ze spełnienia świadczenia przez dłużnika z zastawionych
instrumentów finansowych mogą być wypłacone wyłącznie do rąk zastawcy i zastawnika
łącznie albo na żądanie jednego z nich powinny zostać złożone do depozytu sądowego.
§115.
Dom Maklerski znosi blokadę niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających
wygaśnięcie zastawu.
§ 116.
1. W przypadku, gdy zaspokojenie zastawnika polega na przejęciu instrumentów finansowych na
własność w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dom Maklerski, na żądanie zastawnika złożone w
dacie wymagalności wierzytelności, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych
nośników informacji, niezwłocznie przenosi instrumenty finansowe na rzecz zastawnika,
w liczbie uwzględniającej wartość przejętych instrumentów finansowych, ustalonej po kursie
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notowań z końca dnia przejęcia. Jeżeli w tym dniu nie notowano tych instrumentów
finansowych, wartość tę ustala się po kursie z końca dnia ostatniego ich notowania (art. 23 ust.
1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowymi rejestrze zastawów).
2. W przypadku, gdy zaspokojenie zastawnika następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu
egzekucyjnym i polega na sprzedaży instrumentów finansowych, zgodnie z art. 9118 §2 i 3
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz.
1360,z późn. zm.), do Zlecenia sprzedaży zastawionych instrumentów finansowych, złożonego
przez osoby uprawnione do tego zgodnie z art. 9118 §2, 3 i 5 ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego, oraz do trybu postępowania firmy inwestycyjnej wykonującej Zlecenie sprzedaży
stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia.
3. Dom Maklerski przekazuje niezwłocznie do dyspozycji komornika, w sposób wskazany przez
niego w wezwaniu, o którym mowa w art. 9118 §1 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego, środki pieniężne pochodzące z wykonania Zlecenia, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku, gdy zaspokojenie zastawnika następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu
egzekucyjnym i polega na sprzedaży instrumentów finansowych niezapisanych na rachunku
papierów wartościowych lub na innym rachunku, Dom Maklerski realizuje pisemne żądania
komornika, w tym Zlecenia lub Dyspozycje, dotyczące tych instrumentów od momentu
skutecznego ich zajęcia.
§117.
Po wygaśnięciu zastawu, Dom Maklerski nie może podejmować czynności, o których mowa
w § 116.
§118.
Przepisy § 116 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do postępowania Domu Maklerskiego
w przypadku zaspokojenia wierzyciela z instrumentów finansowych dłużnika, w ramach
prowadzonej egzekucji, która nie wynika z ustanowionego zastawu.
§119.
1. W zakresie nieuregulowanym w przepisach rozdziału 5 oddziału 3 Rozporządzenia
do ustanowienia, utrzymywania i zniesienia blokady instrumentów finansowych, w związku
z ustanowieniem zastawu, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 5 oddziału 2
Rozporządzenia.
2. W przypadku, gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu zastawu
na instrumentach finansowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym
rachunku, Dom Maklerski wydaje instrumenty finansowe zastawnikowi lub osobie trzeciej na
podstawie umowy zastawu spełniającej wymogi, o których mowa w art. 329 §1 ustawy –
Kodeks cywilny.
3. W przypadku gdy zaspokojenie zastawnika nastąpi przez sprzedaż instrumentów finansowych
w drodze przetargu publicznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia
1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dom Maklerski, na żądanie nabywcy
złożone w formie pisemnej i po przedstawieniu protokołu przebiegu przetargu, niezwłocznie
przenosi instrumenty finansowe na rzecz nabywcy.

Oddział 4. Zabezpieczenia finansowe
§120.
1. Po otrzymaniu umowy o ustanowieniu blokady finansowej Dom Maklerski dokonuje
na Rachunku lub w ewidencji prowadzonej na rzecz dłużnika blokady instrumentów
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finansowych, wskazanych w umowie.
2. W przypadku, gdy dłużnik wykonuje przysługujące mu, zgodnie z umową o ustanowieniu
blokady finansowej, prawo zastępowania składników zabezpieczenia, Dom Maklerski,
w zakresie zgodnym z umową o ustanowieniu blokady finansowej, wykonuje złożoną przez
niego, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, Dyspozycję
blokady instrumentów finansowych wskazanych w tej Dyspozycji oraz znosi blokadę
instrumentów finansowych stanowiących pierwotny przedmiot zabezpieczenia.
§121.
1. Dom Maklerski jest obowiązany do utrzymywania blokady instrumentów finansowych przez
okres wynikający z umowy o ustanowieniu blokady, z zastrzeżeniem §120 ust. 2.
2. Do blokady, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepis §108.
§122.
Dom Maklerski prowadzący dla dłużnika rachunek, na którym są zapisane zablokowane
instrumenty finansowe, w braku odmiennych postanowień umowy o ustanowieniu blokady
finansowej przekazuje do dyspozycji dłużnika, w sposób przez niego wskazany, pożytki z tych
instrumentów, w szczególności dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane
na jego rzecz przez dłużnika z instrumentów finansowych.
§123.
Dom Maklerski znosi blokadę, o której mowa w §120 ust. 1, w przypadku:
1) gdy umowa o ustanowieniu blokady finansowej przewiduje termin ustanowienia tego
zabezpieczenia, z chwilą upływu tego terminu;
2) zajścia okoliczności określonych w umowie o ustanowieniu blokady finansowej jako
umożliwiających zniesienie blokady - niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
§124.
1. Jeżeli zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych blokadą finansową następuje przez sprzedaż
instrumentów finansowych, w dniu wystąpienia podstawy realizacji tego zabezpieczenia lub w
najbliższym możliwym dniu, w którym wykonanie Zlecenia jest możliwe, Dom Maklerski przyjmuje
do wykonania Zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych złożone przez wierzyciela, na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Klienta w umowie o ustanowieniu blokady
finansowej. Do wykonania Zlecenia sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego
Regulaminu.
2. Dom Maklerski niezwłocznie przekazuje do dyspozycji wierzyciela, w sposób przez niego
wskazany, środki pieniężne pochodzące z wykonania zlecenia, o którym mowa w ust. 1,
w wysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela, wynikających z umowy
blokady finansowej.
3. Po upływie ustalonego w umowie terminu ustanowienia blokady finansowej Dom Maklerski nie
może przyjąć do wykonania Zlecenia, o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku, gdy przedmiotem blokady finansowej są instrumenty finansowe niedopuszczone
do systemu obrotu instrumentami finansowymi, a umowa sprzedaży została zawarta bez
pośrednictwa Domu Maklerskiego prowadzącego Rachunek, na którym zapisane są
zablokowane instrumenty finansowe, lub przechowującego instrumenty finansowe, Dom
Maklerski przenosi je na rzecz ich nabywcy, na podstawie przekazanej mu przez wierzyciela
kopii umowy sprzedaży tych instrumentów finansowych, po złożeniu przez wierzyciela,
w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dyspozycji dłużnika
przeniesienia tych instrumentów. Środki uzyskane ze sprzedaży, w wysokości pozwalającej na
zaspokojenie roszczeń wierzyciela, wynikających z umowy blokady finansowej, Dom Maklerski
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niezwłocznie przekazuje do dyspozycji wierzyciela w sposób wskazany w złożonej przez niego
dyspozycji.
5. Dom Maklerski nie realizuje dyspozycji, o których mowa w ust. 4 w przypadku gdy ich
przedmiotem są instrumenty finansowe po terminie ich wykupu/zapadalności.
§125.
1. Jeżeli zaspokojenie wszystkich lub niektórych roszczeń, zabezpieczonych blokadą finansową,
następuje przez kompensatę, Dom Maklerski znosi blokadę instrumentów finansowych oraz
dokonuje innych czynności związanych z kompensatą, po otrzymaniu dokumentów
potwierdzających:
1) wystąpienie podstawy realizacji zabezpieczenia;
2) dokonanie czynności niezbędnych do dokonania kompensaty zgodnie z treścią klauzuli
kompensacyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o niektórych zabezpieczeniach
finansowych.
2. Kompensata jest dokonywana przez Dom Maklerski na warunkach określonych w klauzuli
kompensacyjnej.
§126.
1. Po otrzymaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia na
wierzyciela instrumentów finansowych, będących przedmiotem zabezpieczenia, Dom Maklerski
prowadzący dla dłużnika rachunek lub przechowujący na jego rzecz instrumenty finansowe
dokonuje przeniesienia instrumentów finansowych na rzecz wierzyciela, po złożeniu przez
dłużnika dyspozycji przeniesienia w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników
informacji.
2. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 1, przewiduje blokadę przeniesionych instrumentów
finansowych na rachunku lub w ewidencji wierzyciela, Dom Maklerski dokonuje blokady
instrumentów finansowych, będących przedmiotem zabezpieczenia, na Rachunku
lub w ewidencji dłużnika i przenosi je na wierzyciela z zachowaniem blokady. Dom Maklerski,
który prowadzi dla dłużnika rachunek lub przechowuje na jego rzecz instrumenty finansowe,
przekazuje firmie inwestycyjnej, która prowadzi dla wierzyciela Rachunek lub przechowuje na
jego rzecz instrumenty finansowe, kopię umowy o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1.
3. Zniesienie blokady, o której mowa w ust. 2, następuje zgodnie z postanowieniami umowy
o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego:
1) po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wystąpienie podstawy realizacji
zabezpieczenia i zawiadomienie dłużnika o wygaśnięciu roszczenia o zwrot przedmiotu
zabezpieczenia, albo
2) w przypadku, gdy umowa o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, o którym mowa
w ust. 1, przewiduje termin ustanowienia zabezpieczenia – z upływem tego terminu.
§127.
1. Po otrzymaniu umowy o ustanowieniu zastawu finansowego na określonej liczbie instrumentów
finansowych, zapisanych na Rachunku lub przechowywanych na rzecz Klienta (dłużnika), Dom
Maklerski, na podstawie dyspozycji blokady zastawionych instrumentów finansowych, złożonej
przez dłużnika w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji,
dokonuje na jego Rachunku lub w ewidencji blokady tych instrumentów.
2. Dom Maklerski znosi blokadę ustanowioną zgodnie z ust. 1, w przypadku, gdy wierzyciel, na
podstawie udzielonego mu przez dłużnika upoważnienia, wykonuje przysługujące mu, zgodnie
z umową o ustanowieniu zastawu finansowego, prawo użycia instrumentów finansowych,
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stanowiących przedmiot zastawu finansowego. W takim przypadku Dom Maklerski wykonuje
Dyspozycję lub Zlecenie złożone przez wierzyciela w ramach wykonania przysługującego mu
prawa użycia.
3. W przypadku, gdy dłużnik wykonuje przysługujące mu, zgodnie z umową o ustanowieniu
zastawu finansowego, prawo zastępowania składników zabezpieczenia, Dom Maklerski,
w zakresie zgodnym z umową o ustanowieniu zastawu finansowego, wykonuje złożoną przez
niego, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dyspozycję
blokady instrumentów finansowych, wskazanych w tej dyspozycji oraz znosi blokadę
instrumentów finansowych, stanowiących pierwotny przedmiot zabezpieczenia.
§128.
1. Dom Maklerski jest obowiązany do utrzymywania blokady zastawionych instrumentów
finansowych przez okres wynikający z umowy zastawu finansowego, z zastrzeżeniem §127
ust. 2 i 3.
2. Do blokady, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepis §108.
§129.
1. Dom Maklerski prowadzący Rachunek, na którym są zapisane instrumenty finansowe
obciążone zastawem finansowym, lub przechowujący takie instrumenty finansowe, w braku
odmiennych postanowień umowy zastawu finansowego, przekazuje do dyspozycji zastawnika,
w sposób przez niego wskazany, pożytki z tych instrumentów, w szczególności dywidendy lub
odsetki.
2. W braku odmiennych postanowień umowy zastawu finansowego, w przypadku gdy dłużnik
z instrumentów finansowych, obciążonych zastawem, przekazuje Domowi Maklerskiemu
świadczenie główne, do którego jest obowiązany z tych instrumentów, Dom Maklerski
dokonuje blokady na rachunku pieniężnym zastawcy otrzymanych z tego tytułu środków
pieniężnych. Środki pieniężne podlegają blokadzie do czasu wykonania uprawnień
przysługujących zastawcy lub zastawnikowi na podstawie umowy zastawu finansowego.
§130.
Dom Maklerski znosi blokadę, o której mowa w §127, w przypadku:
1) gdy umowa o ustanowieniu blokady finansowej przewiduje termin ustanowienia tego
zabezpieczenia – z chwilą upływu tego terminu,
2) zajścia okoliczności określonych w umowie o ustanowieniu blokady finansowej –
niezwłocznie po ich stwierdzeniu,
3) wygaśnięcia zastawu finansowego – niezwłocznie po ustaleniu tego faktu.
§131.
Jeżeli zgodnie z umową o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego zaspokojenie polega
na przejęciu przez wierzyciela na własność instrumentów finansowych, objętych zastawem
finansowym, Dom Maklerski wykonuje złożoną przez wierzyciela, na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego mu przez Klienta w umowie o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, dyspozycję
przeniesienia instrumentów finansowych, objętych zastawem, na rzecz wierzyciela.
§132.
1. W przypadku, gdy zaspokojenie roszczeń z zastawu finansowego polega na sprzedaży
zastawionych instrumentów finansowych, w dniu wystąpienia podstawy realizacji zastawu
finansowego, Dom Maklerski wykonuje Zlecenie sprzedaży zastawionych instrumentów
finansowych, złożone przez wierzyciela na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez
Klienta w umowie o ustanowieniu zastawu finansowego.
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2. Dom Maklerski przekazuje niezwłocznie do dyspozycji wierzyciela, w sposób wskazany przez
niego w Zleceniu, o którym mowa w ust. 1, środki pieniężne pochodzące z wykonania jego
Zlecenia, w wysokości pozwalającej na zaspokojenie zabezpieczonych roszczeń.
3. Po zajściu okoliczności, o których mowa w §130, Dom Maklerski nie może przyjąć
do wykonania Zlecenia, o którym mowa w ust. 1.
§133.
Do sposobu postępowania Domu Maklerskiego w przypadku zaspokajania roszczeń wynikających
z zastawu finansowego przez kompensatę stosuje się odpowiednio §125.

Rozdział 8. /Zasady udzielania porad inwestycyjnych/
§134.
1. Dom Maklerski może udzielać Klientom porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym
dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe. Porady inwestycyjne udzielane są
z zachowaniem należytej staranności, zapewnieniem rzetelności przy ich udzielaniu
oraz ujawnianiu
konfliktu
interesów
istniejącego
w
chwili
ich
sporządzania
lub rozpowszechniania.
2. Udzielanie porad inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 nie może stanowić wykonywania
przez Dom Maklerski czynności, o których mowa w art. 69. ust. 2 pkt 5 oraz ust. 4 pkt 6
Ustawy.
3. Dom Maklerski udziela porad inwestycyjnych wyłącznie na życzenie Klienta.
4. Porad inwestycyjnych udzielają Klientom
wartościowych lub doradcy inwestycyjni.

pisemnie

upoważnieni

maklerzy

papierów

5. Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni, o których mowa w ust. 4, przy
przekazywaniu Klientom porady inwestycyjnej zobowiązani są podać źródło i podstawy
przekazywanych porad inwestycyjnych.
6. W zakresie wykonywania usługi polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń
dotyczących tytułów uczestnictwa Dom Maklerski nie udziela porad inwestycyjnych.
§135.
1. Zlecenie, złożone na podstawie porady inwestycyjnej przyjmuje osoba, która jej udzielała.
2. Na wniosek Klienta, Zlecenie złożone na podstawie porady inwestycyjnej otrzymuje
oznaczenie wskazujące na fakt jego złożenia na podstawie porady inwestycyjnej.
§136.
Dom Maklerski nie odpowiada za straty Klientów spowodowane podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych na podstawie porad inwestycyjnych, o ile przy ich udzielaniu Dom Maklerski dołożył
należytej staranności.

Rozdział 9. /Świadczenie usług w zakresie zleceń nabycia instrumentów finansowych
w pierwszej ofercie publicznej i w obrocie pierwotnym/
§137.
1. Dom Maklerski świadczy na rzecz Klienta usługi w zakresie nabywania instrumentów
finansowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej
na podstawie Dyspozycji/Zlecenia Klienta.
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2. Dom Maklerski przyjmuje Dyspozycje/Zlecenie Klienta złożone w formie pisemnej, a także
zdalnie, jeżeli pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa i postanowienia odpowiedniego
dokumentu informacyjnego.
3. Dyspozycje/Zlecenia Klienta dotyczące usług w obrocie pierwotnym mogą obejmować
w szczególności czynności z zakresu:
1) dokonywania zapisów na instrumenty finansowe oferowane w obrocie pierwotnym
lub w pierwszej ofercie publicznej,
2) deponowania przydzielonych lub nabytych instrumentów finansowych na wskazanym
rachunku Klienta,
3) wskazywania rachunku Klienta do dokonywania zwrotów środków pieniężnych w sytuacji
zaistnienia takiej konieczności w toku przeprowadzanej oferty publicznej oraz zamiany
obligacji.
4. Złożenie przez Klienta Dyspozycji/Zlecenia dokonania zapisu na zakup akcji oferowanych
w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej stanowi jednocześnie oświadczenie
Klienta o zapoznaniu się z dokumentem informacyjnym i zaakceptowaniu jego warunków.
§138.
Klienci, dla których Dom Maklerski świadczy usługi w zakresie nabywania instrumentów
finansowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, będą
zobowiązani do zapłacenia prowizji związanej z dokonaniem przydziału instrumentów finansowych,
za pośrednictwem systemu informatycznego organizatora rynku, w przypadku jeśli przydział
instrumentów finansowych dokonywany jest za pośrednictwem systemu informatycznego
organizatora rynku.
§139.
1. Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów informacje o ofertach publicznych, w których
przyjmuje Zlecenia dotyczące usług w obrocie pierwotnym, zawierające szczegółowe warunki
przyjmowania zleceń oraz wysokość prowizji.
2. Postanowienia §141 stosuje się odpowiednio.
§140.
Klient podpisując Umowę udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do złożenia w jego
imieniu:
1) zapisów w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,
2) wszelkich wymaganych oświadczeń związanych z tymi zapisami.

Rozdział 10. /Powiadomienia i raporty związane z realizacją umowy/
§141.
1. Powiadomienia i raporty związane z realizacją Umowy, o których mowa w §142
są przekazywane Klientowi na Trwałym nośniku informacji, w tym z wykorzystaniem Systemu
transakcyjnego.
2. W przypadku otrzymywania zwrotów korespondencji, informacje, o których mowa w ust. 1,
będą przekazywane Klientowi w POK/PUM lub udostępnianie w Systemie transakcyjnym.
§142.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Dom Maklerski niezwłocznie po zawarciu transakcji będącej
przedmiotem złożonego przez Klienta Zlecenia, jednak nie później niż do końca dnia
roboczego następującego po dniu, w którym zawarta została transakcja, przekazuje Klientowi
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informacje dotyczące zawartej transakcji, zawierające informacje, o których mowa w §92
Rozporządzenia, w sposób określony w §141.
2. W przypadku wykonywania zleceń na rzecz Klienta profesjonalnego, Dom Maklerski
przekazuje niezwłocznie po wykonaniu Zlecenia, poprzez System transakcyjny, istotne
informacje dotyczące wykonania tego Zlecenia.
3. W przypadku, gdy Zlecenie jest wykonywane za pośrednictwem innego podmiotu i podmiot ten
nie przekazuje informacji bezpośrednio Klientowi, Dom Maklerski przekazuje informacje,
o których mowa w ust. 1, nie później niż do końca pierwszego dnia roboczego następującego
po dniu, w którym otrzymał je od tego innego podmiotu.
4. Dom Maklerski udziela niezbędnych informacji o aktualnym stanie wykonania Zlecenia,
każdorazowo na zapytanie Klienta.
5. Dom Maklerski przekazuje Klientowi na Trwałym nośniku informacji sprawozdania, raporty
i zestawienia:
1) raz na kwartał –informacje o , przechowywanych na Rachunku i innych rejestrach,
aktywów będących własnością tego Klienta,
2) nie rzadziej niż raz w roku – informacje o kosztach i opłatach poniesionych przez klienta
w związku ze świadczonymi Usługami maklerskimi, oraz
3) inne wymagane informacje zgonie z wymogami i w terminach określonych w Ustawie,
Rozporządzeniu oraz Rozporządzeniu 2017/565.
6. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być też doręczane na adres Klienta wskazany
w Umowie.
§143.
W przypadku, gdy przepisy prawa przewidują udzielenie Klientowi niezbędnych informacji, także
w innych okolicznościach lub terminach niż określone w Regulaminie, Dom Maklerski dokonuje
odpowiednich czynności w sposób podany do wiadomości Klientów w formie Komunikatu.

Rozdział 11. /Zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.
Rozwiązanie umowy/
§145.
1. Zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego następuje na skutek:
1) rozwiązania Umowy,
2) śmierci Klienta,
3) utraty bytu prawnego w wypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej,
4) wygaśnięcia Umowy.
2. Zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego jest możliwe
po wystąpieniu zerowych sald na tych rachunkach.
§146.
1. Rozwiązanie Umowy następuje wskutek wypowiedzenia przez Klienta, Dom Maklerski lub
za obopólną zgodą. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej. Rozwiązanie
Umowy następuje z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, poza sytuacją,
o której mowa w §149, kiedy rozwiązanie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym.
2. Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę, z ważnych powodów w przypadku, gdy:
1) Klient zalega z zapłaceniem opłaty za prowadzenie Rachunku dłużej niż 50 dni,
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2) Klient przez okres 3 miesięcy nie wykonywał żadnych operacji na Rachunku,
3) Klient nie przestrzega istotnych warunków Umowy lub Regulaminu, skutkujące utratą
zaufania do Klienta przez Dom Maklerski,
4) Zachodzą istotne zmiany organizacyjne i prawne dotyczące Domu Maklerskiego,
5) Klient przy zawieraniu Umowy lub w okresie późniejszym przedstawił Domowi
Maklerskiemu dokumenty sfałszowane lub poświadczające nieprawdę.
3. Klient zostanie powiadomiony pisemnie o wypowiedzeniu Umowy przez Dom Maklerski oraz
o trybie i sposobie rozliczeń z Domem Maklerskim.
4. Wypowiedzenie Umowy skutkuje wypowiedzeniem umów
z Rachunkiem, który był prowadzony na podstawie tej Umowy.

i

aneksów

związanych

§147.
1. Klient powinien złożyć w okresie wypowiedzenia Dyspozycje/Zlecenia, w terminie
umożliwiającym ich wykonanie przed rozwiązaniem Umowy, dotyczące przeniesienia lub
sprzedaży instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych.
2. W przypadku, gdy Klient nie wyda Dyspozycji/Zleceń, o których mowa w ust. 1, w przeciągu 14
dni odpowiednio od dnia rozwiązania Umowy lub złożenia dyspozycji zamknięcia Rachunku,
Dom Maklerski sprzedaje instrumenty finansowe znajdujące się na Rachunku po cenie
umożliwiającej ich sprzedaż. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne pomniejszone o należne
opłaty i prowizje z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych wraz z pozostałymi pieniędzmi
na rachunku pieniężnym, Dom Maklerski przekazuje Klientowi przekazem pocztowym po
potrąceniu kosztów przekazu na stały adres zamieszkania lub siedziby Klienta, chyba że Klient
wskazał inny adres w oddzielnej dyspozycji lub na rachunek bankowy wskazany w Umowie.
3. W razie nie podjęcia przekazu pocztowego przez Klienta, Dom Maklerski przekazuje nie
podjęte środki pieniężne na wewnętrzne konto przejściowe.
§148.
1. W razie śmierci Klienta, Dom Maklerski po uzyskaniu potwierdzonej przez właściwy organ
administracji, informacji o tym fakcie, dokonuje, do czasu zgłoszenia się uprawnionych
spadkobierców, blokady środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych, zwanych dalej
w niniejszym paragrafie „aktywami”, we wszystkich rejestrach operacyjnych oraz rachunkach
pieniężnych należących do zmarłego Klienta. W trakcie trwania blokady nie jest możliwe
zbywanie lub nabywanie instrumentów finansowych oraz przenoszenie instrumentów
finansowych lub środków pieniężnych zapisanych na tych rachunkach. Aktywa, znajdujące się
na Rachunku zmarłego Klienta, Dom Maklerski stawia do dyspozycji jego spadkobiercom,
z zastrzeżeniem ust. 2. W tym celu spadkobiercy powinni przedłożyć prawomocne
postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt notarialny
poświadczenia dziedziczenia oraz, jeżeli spadkobierców jest kilku:
1) złożyć zgodną dyspozycję co do aktywów na Rachunku Klienta lub przedłożyć
upoważnienie z podpisami notarialnie poświadczonymi do dysponowania aktywami
na Rachunku Klienta,
2) przedłożyć prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku, lub
3) przedłożyć umowę zawartą między wszystkimi spadkobiercami o dział spadku z podpisami
notarialnie poświadczonymi lub zawartą w obecności pracownika Domu Maklerskiego.
2. W razie wątpliwości, jaka kwota aktywów należy się spadkobiercom, Dom Maklerski zastrzega
sobie prawo złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.
3. Na podstawie zlecenia spadkobierców zmarłego Klienta, Dom Maklerski wykonuje jedynie
czynności polegające na rozdysponowaniu aktywów znajdujących się na Rachunku zmarłego
Klienta. Zamknięcie Rachunku następuje po całkowitym rozdysponowaniu znajdujących się na
Obowiązuje od: 21 października 2018 roku

52

REGULAMIN świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna

nim aktywów.
4. Niezależnie od postanowień ust. 1, Dom Maklerski może żądać innych dokumentów
wymaganych przepisami prawa, z uwzględnieniem metod legalizacji wskazanych w § 17.
§149.
1. Dom Maklerski może rozwiązać z Klientem Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Klient
rażąco narusza Umowę, Regulamin lub przepisy prawa, zawiadamiając o tym niezwłocznie
Klienta na piśmie. W terminie do 7 dni od otrzymania pisma Klient zobowiązany jest wydać
Dyspozycję dotyczącą zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych i należności oraz
instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych tak, by w okresie
następnych 7 dni umożliwić realizację tej Dyspozycji oraz likwidację Rachunku Klienta.
2. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Dom Maklerski realizuje
Dyspozycje i Zlecenia Klienta jedynie w zakresie, w jakim prowadzi to do likwidacji Rachunków
Klienta.
3. Dom Maklerski może rozwiązać z Klientem Umowę ze skutkiem natychmiastowym,
gdy utrzymuje się stan zerowy na Rachunku Klienta przez okres co najmniej 6 miesięcy.
§150.
1. Przepisy dotyczące wypowiedzenia Umowy stosuje się odpowiednio do wszystkich
Umów/aneksów łączących Klienta z Domem Maklerskim, chyba że z Regulaminu, bądź treści
tych Umów/aneksów wynika co innego.
2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Domu Maklerskiego
o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego. Dom Maklerski może
dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej od Klienta albo od jego spadkobierców lub
następców prawnych.

Rozdział 12. /Zasady archiwizacji/
§151
1. Dom Maklerski:
1) rejestruje, przechowuje i archiwizuje dokumenty, nagrania oraz inne nośniki informacji
sporządzane lub otrzymywane w związku ze świadczonymi Usługami maklerskimi;
2) sporządza na trwałym nośniku protokoły, notatki lub nagrania z rozmów
przeprowadzonych w bezpośredniej obecności Klienta.
2. Na wniosek Klienta Dom Maklerski udostępnia nagranie rozmowy telefonicznej, notatkę ze
spotkania oraz zapisy korespondencji w siedzibie Domu Maklerskiego lub w sposób ustalony
z Klientem.
3. Obowiązek przechowywania i archiwizowania, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem
5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki
informacji zostały sporządzone lub otrzymane, a w przypadku regulaminów, procedur oraz
innych regulacji wewnętrznych – z upływem 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku
następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać, a na żądanie właściwego
organu przez okres 7 lat.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również nagrywanie rozmów telefonicznych
i zapisywanie korespondencji elektronicznej, związanych z czynnościami, które mogłyby
skutkować świadczeniem jednej poniżej wymienionych z usług maklerskich:
1) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
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2) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek
dającego Zlecenie;
- nawet jeżeli w wyniku prowadzenia tych rozmów lub korespondencji nie dochodziłoby do
świadczenia usługi.
5. Dom Maklerski informuje Klientów o nagrywaniu rozmów telefonicznych oraz zapisywaniu
korespondencji elektronicznej, związanych z czynnościami, w wyniku których dochodziłoby lub
mogłoby dojść do świadczenia usługi przyjmowania i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych oraz wykonywania zleceń, nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych, na rachunek dającego Zlecenie, przed rozpoczęciem takiego nagrania lub
zapisu. Dom Maklerski nie może prowadzić rozmów telefonicznych lub korespondencji
elektronicznej, jeżeli nie poinformował Klienta o nagrywaniu rozmów oraz zapisywaniu
korespondencji.
6. Dom Maklerski przyjmuje, że Klient został poinformowany o nagrywaniu rozmów telefonicznych
oraz zapisywaniu korespondencji elektronicznej o której mowa w ust. 5 w chwili zawarcia
Umowy.

Rozdział 13. /Postanowienia końcowe/
§152.
Dom Maklerski obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest
następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
§153.
1. Klient składając Dyspozycję może uzyskać wyciąg z Rachunku za dany okres lub na określony
dzień.
2. Wyciągi, o których mowa w ust. 1, Dom Maklerski przekazuje Klientowi na adres
korespondencyjny wskazany w Umowie, na ostatni podany przez Klienta adres zamieszkania
bądź siedziby, lub na adres poczty elektronicznej wskazanej w Umowie.
3. Dom Maklerski pobiera opłaty za doręczenia zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.
§154.
1. Klient powinien sprawdzić prawidłowość otrzymanych zawiadomień i wyciągów, a w przypadku
stwierdzenia błędu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty przekazania
dokumentu, zawiadomić Dom Maklerski. Dom Maklerski niezwłocznie, lecz nie później niż 30
dni od daty otrzymania zawiadomienia, podejmie kroki w celu odpowiedniego sprostowania
błędów.
2. Brak zgłoszenia przez Klienta nieprawidłowości traktuje się jako potwierdzenie prawidłowości
danych zawartych w zawiadomieniach i wyciągach.
§155.
W przypadku czynności, w wyniku których dochodziłoby lub mogłoby dojść do świadczenia przez
Dom Maklerski usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych lub wykonywaniu takich zleceń na rachunek dającego Zlecenie, rozmowy telefoniczne
oraz korespondencja elektroniczna pomiędzy przedstawicielami Domu Maklerskiego oraz
Klientami jest przez Dom Maklerski nagrywana i zapisywana na zasadach określonych w §151.
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§156.
1. Dom Maklerski ma prawo dokonać sprostowania błędnego zapisu, będącego wynikiem
oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej, we własnym zakresie.
2. W przypadku zrealizowania Zlecenia Klienta na warunkach korzystniejszych niż warunki
oznaczone w Zleceniu, Dom Maklerski informuje Klienta dającego Zlecenie o uzyskanej
korzyści.
3. Jeżeli sprostowanie nastąpiło po dniu, w którym dokonano błędnego zapisu lub po dokonaniu
zawiadomienia o zawarciu transakcji, Dom Maklerski informuje Klienta o dokonaniu
sprostowania, o którym mowa w ust. 1.
§157.
1. Dom Maklerski ma prawo określić szczegółowe zasady wykonywania poszczególnych
czynności, o ile nie zostało to wcześniej określone w Regulaminie i zasady te nie mogą
zmieniać postanowień Regulaminu i Umowy.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1, podawane są do wiadomości Klientów w formie Komunikatu.
3. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu,
wynikających:
1) ze zmian przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, bądź regulacji
właściwych rynków, w tym regulaminu GPW oraz Właściwych izb,
2) z ostatecznych orzeczeń sądu lub ostatecznego rozstrzygnięcia administracyjnego
wydanego przez właściwe organy,
3) ze stanowisk, zaleceń lub wykładni właściwych organów nadzoru lub izb zrzeszających,
których członkiem jest Dom Maklerski,
4) ze zmiany sposobu prowadzenia działalności maklerskiej przez Dom Maklerski lub ze
zmiany zakresu świadczonych usług.
Klienci, na co najmniej 21 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie, będą
powiadamiani o zmianach do Regulaminu poprzez ich doręczenie na adres korespondencyjny
wskazany w umowie lub na ostatni podany przez Klienta adres zamieszkania lub siedziby albo
w postaci elektronicznej (poczta elektroniczna) bądź poprzez udostępnienie w Systemie
transakcyjnym, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z treścią zmiany do
Regulaminu.
4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 zawiera datę wejścia zmian w życie. Klient nie
wyrażający zgody na proponowaną przez Dom Maklerski zmianę Regulaminu może, w okresie
14 dni od dnia doręczenia powiadomienia o zmianach do Regulaminu, którymkolwiek ze
sposobów przewidzianych w ust.3,rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
Brak oświadczenia woli Klienta o rozwiązaniu Umowy w tym terminie uważa się za wyrażenie
zgody na zmianę warunków Umowy, wynikającą ze zmiany Regulaminu.
5. W przypadku zastrzeżenia przez Klienta, iż nie wyraża on woli otrzymywania zmian na piśmie,
zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia udostępnienia Regulaminu w POK/PUM lub
opublikowania na stronie internetowej.
6. Tekst jednolity Regulaminu udostępniany jest w dniu wejścia w życie zmian do Regulaminu na
stronie internetowej Domu Maklerskiego w postaci pliku w formacie „pdf”.
7. W przypadku powiadomienia w postaci udostępnienia zmian do Regulaminu w Systemie
transakcyjnym Dom Maklerski, na życzenie Klienta złożone na piśmie, może przekazać
powiadomienie o zmianach do Regulaminu dodatkowo w postaci elektronicznej (poczta
elektroniczna).
8. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do istotnych zmian w Polityce wykonywania
zleceń.
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§158.
1. Reklamacje związane z prowadzonymi na rzecz Klienta operacjami Klient lub jego
pełnomocnik powinien złożyć osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego, w POK/PUM lub
u Agenta, albo przesyłką pocztową niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości, których
reklamacja dotyczy. Na pisemne życzenie Klienta, Dom Maklerski przekazuje potwierdzenie
otrzymania reklamacji w sposób wskazany przez Klienta.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, powinny być składane w formie pisemnej wraz
ze stosownymi dokumentami i zawierać informacje pozwalające w sposób niewątpliwy ustalić
tożsamość Klienta oraz zawierać dokładny opis nieprawidłowości, jak również określenie
roszczeń w stosunku do Domu Maklerskiego.
3. Dom Maklerski dopuszcza również możliwość składania reklamacji w postaci elektronicznej
(poczta elektroniczna), telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie Domu
Maklerskiego lub w POK/PUM przez pracownika Domu Maklerskiego i podpisanego przez
Klienta, zgodnie z Komunikatem, podanym do wiadomości Klientów.
4. W przypadku konieczności złożenia przez Klienta dokumentów uzasadniających reklamację,
Klient zostanie o tym poinformowany i zobowiązany do dostarczenia wymaganych
dokumentów na warunkach określonych w ust. 1 i 2.
5. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo, w przypadku nie zachowania warunków, o których
mowa w ust. 2 lub 4, do odstąpienia od realizacji reklamacji.
6. W chwili realizacji reklamacji, której przedmiotem jest sprzedaż lub kupno instrumentów
finansowych Klient zobowiązany jest posiadać na Rachunku odpowiednio instrumenty
finansowe będące przedmiotem reklamacji lub środki pieniężne w ilości niezbędnej
do realizacji reklamacji.
7. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo, w przypadku nie zachowania warunków, o których
mowa w ust. 6, do odstąpienia od realizacji reklamacji.
8. Dom Maklerski rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
W przypadku sprawy skomplikowanej lub wymagającej szczegółowego postępowania
wyjaśniającego lub innej uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie
określonym w zdaniu pierwszym powyżej, termin rozpatrywania reklamacji może zostać
przedłużony do 60 dni od daty otrzymania reklamacji.
9. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni, Dom Maklerski
powiadomi o tym fakcie na piśmie Klienta z podaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności,
które muszą zostać ustalone oraz oznaczeniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.
10. Pisma dotyczące złożonych reklamacji Dom Maklerski przesyła na adres wskazany
w reklamacji lub, jeżeli Klient w reklamacji nie wskazał adresu, na adres wskazany w Umowie
lub na ostatni podany przez Klienta Domu Maklerskiego adres zamieszkania lub siedziby. Dom
Maklerski przekazuje odpowiedź na reklamację w postaci elektronicznej (poczta elektroniczna)
wyłącznie na wniosek Klienta.
11. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego w przypadku sporu z Domem Maklerskim Klient
może
1) zawrzeć ugodę na podstawie przeprowadzonych negocjacji z Domem Maklerskim,
2) przedstawić Domowi Maklerskiemu propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie
poddania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego (zapisu na sąd polubowny przy
KNF).
12. Klient może zwrócić się do właściwego rzecznika konsumentów lub Rzecznika Finansowego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
postępowania reklamacyjnego.
13. Niezależnie

od postanowień niniejszego paragrafu,
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dochodzenia roszczeń w granicach obowiązujących przepisów prawa, w tym do wystąpienia
z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
14. Szczegółowy tryb rozpatrywania przez Dom Maklerski reklamacji podawany jest do
wiadomości Klientów w formie Komunikatu.
§159.
Klient będący konsumentem, który zawarł z Domem Maklerskim Umowę na odległość, może od
niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni
od dnia jej zawarcia.

1.

§160.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawę, przepisy wykonawcze do Ustawy,
oraz Kodeks Cywilny.

2.

Pojęcia zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, a użyte w Umowie/aneksie lub innej umowie
zawieranej z Domem Maklerskim, do których stosuje się niniejszy Regulamin, mają znaczenie
nadane im w Regulaminie z zastrzeżeniem, że w zawartych przed 16 maja 2016 roku użytemu
w nich sformułowaniu „elektroniczne nośniki informacji” nadaje się znaczenie „środki
komunikacji elektronicznej”.

3.

Z chwilą wejścia w życie, niniejszy Regulamin zastępuje Regulamin świadczenia usług
maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna, obowiązujący od 16 maja
2016 roku.
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