KOMUNIKAT nr 96 /DRR/2017
PREZESA ZARZ DU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie wzorów pełnomocnictw
Tre

komunikatu

1. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje, e:
1) Klienci mog udzieli pełnomocnictw z wykorzystaniem nast puj cych wzorów:
a) pełnomocnictwo do działania na rachunku i dysponowania aktywami w pełnym zakresie –
zał cznik nr 1,
b) pełnomocnictwo do otwarcia rachunku inwestycyjnego i dysponowania aktywami w pełnym
zakresie – zał cznik nr 2,
c) pełnomocnictwo do otwarcia rachunku inwestycyjnego (bez mo liwo ci dysponowania
aktywami) – zał cznik nr 3,
d) pełnomocnictwo dla współposiadacza do otwarcia rachunku wspólnego – zał cznik nr 4,
e) pełnomocnictwo dla osoby innej ni współposiadacze do otwarcia rachunku wspólnego
i dysponowania aktywami w pełnym zakresie – zał cznik nr 5,
f) pełnomocnictwo do realizacji sprawy spadkowej – zał cznik nr 6.
2) Pełnomocnictwo mo e zosta równie przyj te, je li nie zostało sporz dzone zgodnie ze wzorem
okre lonym w niniejszym komunikacie, z zastrze eniem § 108 Regulaminu wiadczenia usług
maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
2. Traci moc Komunikat nr 72/DRR/2017 z dnia 19 wrze nia 2017 r. w sprawie okre lenia wzorów
pełnomocnictw.

Podstawa prawna
§ 103 ust. 7 Regulaminu wiadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

Data wej cia w ycie: 3 stycznia 2018 r.

PREZES ZARZ DU

/Wojciech Rutkowski/

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Centrala
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w S dzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772;
wysoko kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898 zł.

Załącznik nr 1

PEŁNOMOCNICTWO
z dnia ...............................

Ja niżej podpisany(a)
........................................................................................................................................................................
imię i nazwisko Klienta (osoba fizyczna)
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* nr .……........................., data ważności dokumentu
………………………….,PESEL …………….…., posiadającym rachunek inwestycyjny w CDM nr……………………
otwarty na postawie umowy świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (Umowa),
udzielam pełnomocnictwa
........................................................................................................................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* nr .……........................., data ważności dokumentu
………………………….., PESEL …………….….,
zamieszkałemu(ej) ……………………..………….………..........................................................................

1) do działania na tym rachunku i dysponowania aktywami w pełnym zakresie, tj. w takim samym zakresie jak
mocodawca,
2) do składania i odbierania wszystkich oświadczeń dotyczących Umowy, także na cele FATCA 1 i CRS2,
z zastrzeżeniem, że:
a) pełnomocnik nie może odwoływać innych pełnomocników mocodawców oraz zmieniać zakresu
udzielonych im pełnomocnictw,
b) pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw,
c) pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony i obowiązuje do odwołania przez mocodawcy.

...................................................
( podpis mocodawcy )

……………..............................................................................................................................
podpis i stempel osoby potwierdzającej autentyczność podpisu (notariusz, konsul)

*

niepotrzebne skreślić

1
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie
poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
2
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Załącznik nr 2

PEŁNOMOCNICTWO
z dnia ...............................

Ja niżej podpisany(a)
........................................................................................................................................................................
imię i nazwisko Klienta (osoba fizyczna)
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* nr .……........................., data ważności dokumentu
……………………….., PESEL …………….….,
udzielam pełnomocnictwa
........................................................................................................................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* nr .……........................., data ważności dokumentu
……………………….., PESEL …………….….,
zamieszkałemu(ej) ……………………..………….……….......................................................
1) do zawarcia (podpisania) Umowy świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
(Umowy), w tym do otwarcia rachunku inwestycyjnego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. (CDM),
2) do działania na tym rachunku i dysponowania aktywami w pełnym zakresie, tj. w takim samym zakresie jak
mocodawca,
3) do składania i odbierania wszystkich oświadczeń dotyczących Umowy, także na cele FATCA 1 i CRS2,
z zastrzeżeniem, że:
a) pełnomocnik nie może odwoływać innych pełnomocników mocodawców oraz zmieniać zakresu
udzielonych im pełnomocnictw,
b) pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw,
c) pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony i obowiązuje do odwołania przez mocodawcę.

.................................... dnia..............................................

…………………………………….
( podpis mocodawcy)

........................................................................................................................................................
(podpis i stempel osoby potwierdzającej autentyczność podpisów (notariusz, konsul)
* niepotrzebne skreślić

1

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie
poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

2

Załącznik nr 3

PEŁNOMOCNICTWO

z dnia ...............................

Ja niżej podpisany(a)
....................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko Klienta (osoba fizyczna)
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* nr .……........................., data ważności dokumentu
……………………………., PESEL …………….….,
udzielam pełnomocnictwa:
.....................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* nr .……........................., data ważności dokumentu
……………………………., PESEL …………….….,
zamieszkałemu(ej) ……………………..………….……….............................................................................................
1) do zawarcia (podpisania) Umowy świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
(Umowy), w tym do otwarcia rachunku inwestycyjnego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. (CDM),
2) do składania i odbierania wszystkich oświadczeń wymaganych do zawarcia Umowy, także na cele FATCA1 i
CRS2.

.................................... dnia..............................................

…………………………………….
( podpis mocodawcy)

........................................................................................................................................................
(podpis i stempel osoby potwierdzającej autentyczność podpisów ( notariusz, konsul)
*

niepotrzebne skreślić

1
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie
poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
2
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Załącznik nr 4

P E Ł N O M O C N I C T WO
z dnia ..................................

Ja niżej podpisany(a)
........................................................................................................................................................................
imię i nazwisko współposiadacza (osoba fizyczna)
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* nr .……........................., data ważności dokumentu
……………………….., PESEL …………….….,
udzielam pełnomocnictwa
........................................................................................................................................................................
imię i nazwisko współposiadacza
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* nr .……........................., data ważności dokumentu
………………………., PESEL …………….….,

1) do zawarcia (podpisania) Umowy świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
(Umowy), w tym do otwarcia rachunku inwestycyjnego wspólnego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. (CDM),
2) do działania na tym rachunku i dysponowania aktywami w pełnym zakresie, tj. w takim samym zakresie jak
mocodawca,
3) do składania i odbierania wszystkich oświadczeń dotyczących Umowy, także na cele FATCA 1 i CRS2.

…...................................... dnia..............................................

.....................................................
( podpis mocodawcy)

...............................................................................................................................................
podpis i stempel osoby potwierdzającej autentyczność podpisu (notariusz, konsul)
* niepotrzebne skreślić

1
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy
wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
2
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Załącznik 5
PEŁNOMOCNICTWO
z dnia ...........................................
I.

My, niżej podpisani:

1) ..........................................................................................................................................................……………………
imię i nazwisko pierwszego posiadacza
legitymujący się dowodem osobistym/paszportem* nr ................................................, data ważności dokumentu
……………………….,PESEL.........................................................
zamieszkały
............................................................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko drugiego posiadacza
legitymującej się dowodem osobistym/paszportem* nr .......................................……., data ważności dokumentu
……………………….,PESEL...................................................
zamieszkała
............................................................................................................................................................................................
niniejszym udzielamy pełnomocnictwa:
............................................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko )
legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/paszportem* nr……………………………PESEL …………………………….
zamieszkałemu(ej)……………………..…...........................................................................................................................
1) do zawarcia (podpisania) Umowy świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
(Umowy), w tym do otwarcia rachunku inwestycyjnego wspólnego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. (CDM),
2) do działania na tym rachunku i dysponowania aktywami w pełnym zakresie, tj. w takim samym zakresie jak
mocodawca/y,
3) do składania i odbierania wszystkich oświadczeń dotyczących Umowy, także na cele FATCA 1 i CRS2,
z zastrzeżeniem, że:
a) pełnomocnik nie może odwoływać innych pełnomocników mocodawców oraz zmieniać zakresu udzielonych
im pełnomocnictw,
b) pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw,
c) pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony i obowiązuje do odwołania przez mocodawców.

II.
Oświadczamy także, iż upoważniamy się nawzajem do samodzielnego składania i odbierania wszystkich
oświadczeń dotyczących Umowy, w tym jej wypowiedzenia, jak również samodzielnego dysponowania instrumentami
finansowymi oraz środkami pieniężnymi zapisanymi na wyżej wymienionym rachunku inwestycyjnym.

………..................................... dnia......................................................
(miejscowość)
...................................................
( podpis pierwszego posiadacza)

.....................................................
( podpis drugiego posiadacza)

.....................................................................................................................................................
podpis i stempel osoby potwierdzającej autentyczność podpisów ( notariusz, konsul)
* niepotrzebne skreślić

1
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy
wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
2
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Załącznik nr 6

PEŁNOMOCNICTWO
z dnia ...............................

Ja niżej podpisany(a) ……..................................................................................................................................
legitymujący(a) się
dowodem osobistym/paszportem* nr/data ważności dowodu .…….................,PESEL……………………….
udzielam
..............................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko pełnomocnika )
(stopień pokrewieństwa)
legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/paszportem* nr/data ważności dowodu .......................................,
PESEL…………………………………,
zamieszkałemu(ej) ……………………..………….………................................................................................
………………......................................................................................................................................................
pełnomocnictwa do zawarcia umowy o dział spadku/umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności* po zmarłym
Panu/Pani ………………………………………………………. na warunkach według uznania pełnomocnika.
Pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnej zgodnie art.108 kc.

...................................................
( podpis mocodawcy )

……………..............................................................................................................................
podpis i stempel osoby potwierdzającej autentyczność podpisu (notariusz, konsul)
*

niepotrzebne skreślić

