Komunikat nr 3/DM/BRR/2019*
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw
Na podstawie § 103 ust. 7 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom
Maklerski Pekao S.A./ Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao
(dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), Dom Maklerski Pekao (DM) niniejszym
informuje, że:
§1
1. Wprowadza się następujące wzory pełnomocnictw:
dla osób fizycznych:
1) Załącznik nr 1 - do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym w pełnym zakresie,
2) Załącznik nr 2 - do otwarcia rachunku inwestycyjnego i dysponowania rachunkiem w pełnym
zakresie,
3) Załącznik nr 3 - do otwarcia rachunku inwestycyjnego (bez możliwości dysponowania
rachunkiem),
4) Załącznik nr 4 - dla współposiadacza do otwarcia rachunku wspólnego,
5) Załącznik nr 5 - dla osoby innej niż współposiadacze do otwarcia rachunku wspólnego i
dysponowania tym rachunkiem w pełnym zakresie.
2. Wprowadza się następujące wzory pełnomocnictw:
dla osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną lub stowarzyszenia zwykłego:
1) Załącznik nr 6 - do jednoosobowego składania wszelkich zleceń i dyspozycji przewidzianych
w Umowie,
2) Załącznik nr 7 - do jednoosobowego zawarcia (podpisania) umowy świadczenia usług
maklerskich,
3) Załącznik nr 8 – do jednoosobowego zawarcia (podpisania) umowy świadczenia usług
maklerskich, będącej podstawą do otwarcia rachunku inwestycyjnego, a także składania
wszelkich zleceń i dyspozycji przewidzianych w Umowie.
§2
Pełnomocnictwo może zostać również przyjęte, jeśli nie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem
określonym w niniejszym komunikacie z zastrzeżeniem § 108 Regulaminu świadczenia usług
maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A./ Regulaminu świadczenia usług
maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.).
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§3
Zawarcie umowy świadczenia usług maklerskich przez pełnomocnika, w oparciu
o pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 wymaga
dodatkowo złożenia przez Klienta oświadczenia, czy jest osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne (PEP), oświadczenia dotyczącego oceny ryzyka prania pieniędzy i
finansowania terroryzmu oraz MiFID, oświadczenia dla potrzeb oceny odpowiedniości usługi,
jak również oświadczenia dotyczącego FATCA. Formularze tych oświadczeń DM udostępnia
w Punktach Usług Maklerskich (dawniej: Punktach Obsługi Klienta Centralnego Domu
Maklerskiego Pekao S.A.).

§4
Komunikat wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019 roku.

Piotr Kozłowski
Dyrektor
Domu Maklerskiego Pekao
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Załącznik nr 1

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

Ja niżej podpisany(a)................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* nr ……………….................,data ważności
dokumentu…………………………
PESEL/data i państwo urodzenia**…………….……...………
Zamieszkały(a).....................................................................................................................
.................................................................................................................................................
udzielam

................................................................................................................................
(imię i nazwisko pełnomocnika)
legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/paszportem* nr ...........................................,data
ważności dokumentu ……………………………
PESEL/data i państwo urodzenia**…………………………………
zamieszkałemu(ej) ……………………..…………………............................................
.................................................................................................................................
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym nr ............................................
w Domu Maklerskim Pekao, w zakresie wynikającym z § 105 ust. 1 pkt 1 Regulaminu świadczenia
usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A./ Regulaminu świadczenia usług
maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), tj. w
takim samym zakresie jak mocodawca, z zastrzeżeniem § 106, w tym również do składania i
odbierania wszystkich oświadczeń, dotyczących umowy świadczenia usług maklerskich przez
Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.).

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

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

* właściwe podkreślić
** w przypadku nierezydentów nieposiadających nr PESEL
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Załącznik nr 2
PEŁNOMOCNICTWO
z dnia ...............................

Ja niżej podpisany(a) .....................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* nr .............................................., data
ważności dokumentu………………………………
PESEL/data i państwo urodzenia** ....................................,
zamieszkały(a) ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
udzielam

.......................................................................................................................................
(imię i nazwisko pełnomocnika)
legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/paszportem* nr......................................................,
data ważności dokumentu……………………………….
PESEL/data i państwo urodzenia**……………………………………,
zamieszkałemu(ej)………………….…………………………………………………………………
.................................................................................................................................................
pełnomocnictwa do zawarcia (podpisania) umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom
Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), zwanej dalej Umową, będącej
podstawą do otwarcia i prowadzenia na moją rzecz rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim
Pekao oraz do dysponowania tym rachunkiem, w zakresie wynikającym z § 105 ust. 1 pkt 1
Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom
Maklerski
Pekao
S.A.),
tj.
w
takim
samym
zakresie
jak
mocodawca,
z zastrzeżeniem § 106 w tym również do składania i odbierania wszystkich oświadczeń
dotyczących w/w Umowy.

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

…………………………………….
(podpis mocodawcy)
……….................................................................................................................................................
podpis i stempel osoby potwierdzającej autentyczność podpisów (notariusz, konsul)
* właściwe podkreślić
** w przypadku nierezydentów nieposiadających nr PESEL
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Załącznik nr 3

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

Ja niżej podpisany(a) ....................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* nr ................................................, data
ważności dokumentu ……………………………….
PESEL/data i państwo urodzenia** .......................................................,
Zamieszkały(a)
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
udzielam
..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko pełnomocnika)
legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/paszportem* nr............................................, data
ważności dokumentu……………………………
PESEL/data i państwo urodzenia**……………………………………,
zamieszkałemu(ej)…………….....................................................…….……………………..
..........................................................................................................................................
pełnomocnictwa do zawarcia (podpisania) umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom
Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.)., zwanej dalej Umową, będącej
podstawą do otwarcia i prowadzenia na moją rzecz rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim
Pekao,
w
tym
również
do
składania
i odbierania wszystkich oświadczeń wymaganych do zawarcia ww. Umowy.
.................................... dnia..............................................

…………………………………….
(podpis mocodawcy)
……………..........................................................................................................................................
(podpis i stempel osoby potwierdzającej autentyczność podpisów (notariusz, konsul)
* właściwe podkreślić
** w przypadku nierezydentów nieposiadających nr PESEL
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Załącznik nr 4

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

Ja niżej podpisany(a) .......................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* nr ................................................., data
ważności dokumentu………………………………………
PESEL/data i państwo urodzenia** ...............................................,
Zamieszkały(a)..................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Udzielam ………………....................................................................................................
(imię i nazwisko )
legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/paszportem* nr .........................................., data
ważności dokumentu……………………………………………..
PESEL/data i państwo urodzenia**……………………………………,
zamieszkałemu(ej)………..……..…………………………………………….…………………
…………............................................................................................................................
pełnomocnictwa do zawarcia (podpisania) umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom
Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), zwanej dalej Umową, będącej
podstawą do otwarcia Rachunku wspólnego w Domu Maklerskim Pekao oraz do samodzielnego
składania i odbierania wszystkich oświadczeń dotyczących Umowy w tym jej wypowiedzenia, jak
również samodzielnego dysponowania wszystkimi instrumentami finansowymi oraz środkami
pieniężnymi zapisanymi na Rachunku wspólnym.

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

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

* właściwe podkreślić
** w przypadku nierezydentów nieposiadających nr PESEL
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Załącznik nr 5
PEŁNOMOCNICTWO
z dnia ...........................................
I.
My, niżej podpisani:
1) ...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
legitymująca/y się dowodem osobistym/paszportem* nr ..............................., data ważności
dokumentu…………………………………..
PESEL/data i państwo urodzenia**………………..………….........................................................
zamieszkała/y ………………..................................................................................................
2)............................................................................................................................................
(imię i nazwisko )
legitymującej się dowodem osobistym/paszportem* nr ..........................................., data ważności
dokumentu…………………………………..
PESEL/data i państwo urodzenia**……................................................................................…….
zamieszkała/y .......................................................................................................................
niniejszym udzielamy pełnomocnictwa:.................................................................................
(imię i nazwisko)
legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/paszportem* nr ……………...…………….……
PESEL/data i państwo urodzenia ……………………………….………………….…..……………...
zamieszkałemu(ej)……..........................................................................................................
1. do zawarcia (podpisania) umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao
(dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), zwanej dalej Umową, będącej podstawą do
otwarcia na naszą rzecz Rachunku wspólnego w Domu Maklerskim Pekao,
2. do dysponowania bez ograniczeń rachunkiem inwestycyjnym, którego będziemy posiadaczami
i który zostanie otwarty na podstawie niniejszego pełnomocnictwa w Domu Maklerskim Pekao, w
zakresie wynikającym z § 105 ust. 1 pkt 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom
Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), tj. w takim samym zakresie jak
mocodawca, z zastrzeżeniem § 106, w tym również do składania i odbierania wszystkich
oświadczeń dotyczących podpisanej Umowy.
II.
Oświadczamy także, że upoważniamy się nawzajem do samodzielnego składania
wszystkich oświadczeń dotyczących w/w Umowy, w tym jej wypowiedzenia, jak również
samodzielnego dysponowania instrumentami finansowymi oraz środkami pieniężnymi zapisanymi
na Rachunku wspólnym. Jednocześnie oświadczamy, że nie będziemy zgłaszać roszczeń wobec
Domu Maklerskiego Pekao dotyczących ważności tych oświadczeń składanych przez drugiego
posiadacza oraz ich wykonania przez Dom Maklerski Pekao zgodnie z postanowieniami Umowy i
niniejszym oświadczeniem.
……….....................................
(miejscowość)

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

...................................................
...............................................
(podpis)
(podpis )
…………………...............................................................................................................................................
podpis i stempel osoby potwierdzającej autentyczność podpisów (notariusz, konsul)
*właściwe podkreślić
**w przypadku nierezydentów nieposiadających nr PESEL
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Załącznik nr 6
PEŁNOMOCNICTWO
Nazwa i siedziba osoby prawnej……………………….………………………………………………………………………………………
Posiadacz Rachunku inwestycyjnego nr ……………………………………………………….
Niniejszym udziela pełnomocnictwa do jednoosobowego składania wszelkich zleceń i dyspozycji przewidzianych w umowie świadczenia
usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), a także składania i odbierania wszelkich
oświadczeń dotyczących wymienionej Umowy następującym osobom:

Imię
Nazwisko

Rodzaj
dokumentu
tożsamości

................................................
(data, miejscowość)

Seria, numer i
data ważności
dokumentu
tożsamości

Numer PESEL/
data i państwo
urodzenia w
przypadku
nierezydenta
nieposiadającego
nr PESEL

Adres

Wzór
podpisu

..............................................................................................................................
nazwiska i podpis(y) osoby(osób) działającej(cych) w imieniu osoby prawnej
Stwierdzam własnoręczność podpisów

......................................................
Podpis i stempel imienny pracownika
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Załącznik nr 7
PEŁNOMOCNICTWO
Nazwa i siedziba osoby prawnej……………………….………………………………………………………………………………………
Niniejszym udziela pełnomocnictwa do jednoosobowego zawarcia (podpisania) umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski
Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), w tym do składania i odbierania wszelkich oświadczeń, wymaganych do zawarcia w/w
Umowy, następującym osobom:

Imię
Nazwisko

Rodzaj
dokumentu
tożsamości

................................................
(data, miejscowość)

Seria, numer i
data ważności
dokumentu
tożsamości

Numer PESEL/
data i państwo
urodzenia w
przypadku
nierezydenta
nieposiadającego
nr PESEL

Adres

Wzór
podpisu

..............................................................................................................................
nazwiska i podpis(y) osoby(osób) działającej(cych) w imieniu osoby prawnej

Stwierdzam własnoręczność podpisów

......................................................
Podpis i stempel imienny pracownika
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02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP:
526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

Załącznik nr 8
PEŁNOMOCNICTWO
Nazwa i siedziba osoby prawnej……………………….………………………………………………………………………………………
Niniejszym udziela pełnomocnictwa do jednoosobowego zawarcia (podpisania) umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski
Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), zwanej dalej Umową, będącej podstawą do otwarcia rachunku inwestycyjnego, a także
składania wszelkich zleceń i dyspozycji przewidzianych w Umowie, oraz składania i odbierania wszelkich oświadczeń dotyczących
wymienionej Umowy następującym osobom:

Imię
Nazwisko

Rodzaj
dokumentu
tożsamości

................................................
(data, miejscowość)

Seria, numer i
data ważności
dokumentu
tożsamości

Numer
PESEL/data i
państwo
urodzenia w
przypadku
nierezydenta
nieposiadającego
nr PESEL

Adres

Wzór
podpisu

..............................................................................................................................
nazwiska i podpis(y) osoby(osób) działającej(cych) w imieniu osoby prawnej
Stwierdzam własnoręczność podpisów

......................................................
Podpis i stempel imienny pracownika
Dom Maklerski Pekao
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www.dm.pekao.com.pl
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