Komunikat nr 4/DM/BRR/2019
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zasad dotyczących
potwierdzeń zawarcia transakcji

sporządzanych

dla

Klientów

§1

Na podstawie § § 122 ust. 3 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.), dalej „Regulamin”, Dom Maklerski Pekao
(DM) niniejszym informuje, że:
1. Odstępuje się od pobierania opłaty za sporządzenie pisemnego potwierdzenia zawarcia
transakcji, o której mowa w cz. V pkt 8 lit. b Taryfy prowizji i opłat Centralnego Domu
Maklerskiego Pekao S.A./ Taryfy prowizji i opłat Domu Maklerskiego Pekao (dawniej:
Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.), dalej „TPiO”, w przypadku odebrania w Punkcie
Usług Maklerskich (dawniej: Punkcie Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego) –
PUM (dawniej: POK CDM) w terminie 1 roku od dnia zawarcia transakcji.
2. W związku z powyższym, a także § 109 i 111 Regulaminu oraz innymi postanowieniami
umownymi, DM przedstawia kompleksową informację o zasadach sporządzanych dla Klientów
informacji o przeprowadzanych transakcjach na ich Rachunkach w DM (dawniej: CDM) Potwierdzeń:
1)

dostępne formy przekazywania/odbioru Potwierdzeń:

a) udostępnienie dokumentu w formie elektronicznej w systemie internetowym DM
(CDMInternet):
w celu odbioru Potwierdzenia Klient powinien zalogować się do CDMInternet, w zakładce
wybrać WYCIĄGI I POTWIERDZENIA w opcji Pobieranie potwierdzeń transakcji wskazać
zakres dat, wybrać z listy dostępnych potwierdzeń żądany dokument,
b) wydruk Potwierdzenia w formie papierowej w PUM (dawniej: POK CDM):
w celu odebrania Potwierdzenia Klient powinien zgłosić się do dowolnego PUM (dawniej:
POK CDM) i złożyć dyspozycję wydania Potwierdzenia. Na podstawie dyspozycji
Pracownik wykona wskazany wydruk,
c) przesłanie pocztą na Adres korespondencyjny do Rachunku:
Potwierdzenie jest wysyłane pocztą na Adres korespondencyjny do Rachunku, określony
przez Klienta.
2)

wybór przez Klienta sposobu przekazywania Potwierdzeń:

Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
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.

a) sposób przekazywania przez DM Potwierdzeń Klient określa w Umowie świadczenia usług
maklerskich przez CDM Pekao S.A./ Umowie świadczenia usług maklerskich przez DM
(dawniej: CDM Pekao S.A.),
b) sposób przekazywania Potwierdzeń Klient może zmienić, składając dyspozycję
w dowolnym PUM (dawniej: POK CDM), telefonicznie lub za pośrednictwem CDMInternet,
3)

terminy przekazywania Potwierdzeń:

a) Potwierdzenia są udostępniane w terminach określonych w § 109 Regulaminu .), tj. nie
później niż do końca następnego dnia roboczego po wykonaniu zlecenia.
b) w przypadku transakcji dotyczących pozagiełdowych instrumentów finansowych
potwierdzenia rozrachunku transakcji przekazywane są zgodnie z dokumentami
regulującymi zasady i tryb emisji oraz obrotu danymi pozagiełdowymi instrumentami
finansowymi, nie później niż do końca następnego dnia roboczego po rozrachunku
transakcji,
4)

opłaty związane z przekazywaniem Potwierdzeń:

a) pobranie Potwierdzenia w CDMInternet – bezpłatnie,
b) odebranie Potwierdzenia w PUM (dawniej: POK CDM) w terminie nie przekraczającym
1 roku od dnia zawarcia transakcji, której dotyczy Potwierdzenie – bezpłatnie (zgodnie z
pkt 1), niezależnie czy zostało już wcześniej odebrane,
c) odebranie Potwierdzenia w PUM (dawniej: POK CDM) w terminie przekraczającym 1 rok
od dnia zawarcia transakcji, której dotyczy Potwierdzenie – zgodnie z cz. V pkt 8 lit. b
TPiO.
§2

Komunikat wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019 roku.

Piotr Kozłowski
Dyrektor
Domu Maklerskiego Pekao
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