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3

ROZDZIAŁ I

3)

postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin Êwiadczenia usług maklerskich
przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej:
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.)
okreÊla zasady Êwiadczenia przez Biuro
Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom
Maklerski Pekao S.A.) usług maklerskich
w zakresie:
1) wykonywania zleceƒ nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych,
w tym derywatów, zagranicznych instrumentów finansowych oraz pozagiełdowych instrumentów finansowych,
2) przechowywania lub rejestrowania
instrumentów finansowych, w tym
prowadzenia rachunków papierów
wartoÊciowych, prowadzenia rachunków derywatów, prowadzenia rachunków pozagiełdowych instrumentów
finansowych i prowadzenia rachunków
pieni´˝nych,
3) przyjmowania i przekazywania zleceƒ
nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych, w tym tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego
inwestowania.
2. Dokonywanie czynnoÊci wymienionych
w ust. 1 odbywa si´ na podstawie Regulaminu Êwiadczenia usług maklerskich
przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej:
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.)
i Umowy Êwiadczenia usług maklerskich
przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej:
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A).
3. Regulamin Êwiadczenia usług maklerskich
przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej:
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.)
stanowi integralnà cz´Êç Umowy Êwiadczenia usług maklerskich przez Biuro
Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny
Dom Maklerski Pekao S.A.).
§ 2.
Ilekroç w Regulaminie jest mowa o:
1) Adresie korespondencyjnym do Rachunku – rozumie si´ przez to adres,
na który wysyłane sà powiadomienia
i raporty zwiàzane z realizacjà postanowieƒ Umowy,
2) Adresie korespondencyjnym Klienta
– rozumie si´ przez to adres, na który
wysyłane sà powiadomienia zwiàzane
z dost´pem do kanałów zdalnych lub
informacje podatkowe,

4)

5)
6)
7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

Agencie – rozumie si´ przez to podmiot, który w imieniu i na rzecz BM,
w okreÊlonych placówkach, wykonuje
czynnoÊci poÊrednictwa w zakresie
działalnoÊci prowadzonej przez BM,
alternatywnym systemie obrotu (ASO)
– rozumie si´ przez to system obrotu,
o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy,
Banku – rozumie si´ przez to Bank
Pekao S.A.,
BM – rozumie si´ przez to Biuro Maklerskie
Pekao,
Brokerze – rozumie si´ przez to podmiot,
który zobowiàzał si´ do zawierania umów
kupna i sprzeda˝y zagranicznych instrumentów finansowych na podstawie zleceƒ
zło˝onych przez BM,
derywatach – rozumie si´ przez to instrumenty pochodne dopuszczone do rynku,
CDM – rozumie si´ przez to Centralny
Dom Maklerski Pekao S.A.,
dokumencie informacyjnym – rozumie
si´ przez to prospekt emisyjny, memorandum informacyjne lub odr´bny dokument
sporzàdzony na podstawie Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 11 paêdziernika 2005 r. w sprawie dopuszczenia
instrumentów finansowych nieb´dàcych
papierami wartoÊciowymi do obrotu na
rynku regulowanym,
grupie docelowej – rozumie si´ przez
to okreÊlonà grup´ Klientów – nabywców
instrumentu finansowego, z których
potrzebami, cechami lub celami produkt
inwestycyjny jest zgodny, niezale˝nie
od sposobu nabycia lub obj´cia przez
nich tego instrumentu, w szczególnoÊci
bezpoÊrednio lub poÊrednio w ramach
Êwiadczenia usług maklerskich przez
BM (dawniej: CDM),
indywidualnym rachunku Klienta do
wpłat – rozumie si´ przez to przyporzàdkowany Klientowi numer rachunku prowadzonego w złotych, słu˝àcy do wpłat
w złotych na Rachunek,
instrumentach finansowych – rozumie
si´ przez to:
a) papiery wartoÊciowe,
b) nieb´dàce papierami wartoÊciowymi
instrumenty finansowe, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy,
izbie rozrachunkowej – rozumie si´
przez to zespół osób, urzàdzeƒ i Êrodków
technicznych, o którym mowa w art. 68a
ust. 2 Ustawy,
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15) jednostce Banku – rozumie si´ przez
to oddział lub fili´ Banku na terenie kraju;
wykaz wszystkich jednostek Banku, ich
adresów i godzin otwarcia jest dost´pny
na stronie www.pekao.com.pl oraz w ka˝dej jednostce Banku,
16) kanałach zdalnych – rozumie si´ przez
to Podawane Do WiadomoÊci Klientów
akceptowane przez BM kanały składania
dyspozycji, w tym zleceƒ za pomocà
urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, w tym
System,
17) Kliencie – rozumie si´ przez to osob´
fizycznà lub osob´ prawnà, a tak˝e jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà
osobowoÊci prawnej, której ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà, w tym osob´ zagranicznà, w rozumieniu przepisów ustawy
o swobodzie działalnoÊci gospodarczej
albo stowarzyszenie zwykłe, z którà BM
zawarł lub zamierza zawrzeç Umow´, lub
na rzecz której jest lub ma byç wykonywana
czynnoÊç z zakresu usług maklerskich
wskazanych w § 1 ust. 1,
18) Kliencie detalicznym – rozumie si´ przez
to Klienta, który został przez BM sklasyfikowany jako Klient detaliczny, zgodnie z Ustawà oraz Politykà klasyfikacji i reklasyfikacji
Klienta w Biurze Maklerskim Pekao,
19) Kliencie profesjonalnym – rozumie si´
przez to Klienta, który został przez BM
sklasyfikowany jako Klient profesjonalny,
zgodnie z Ustawà oraz Politykà klasyfikacji
i reklasyfikacji Klienta w Biurze Maklerskim
Pekao,
20) Organie Nadzoru – rozumie si´ przez to
Komisj´ Nadzoru Finansowego lub inny
organ nadzorujàcy działalnoÊç firm inwestycyjnych,
21) Organizatorze rynku – rozumie si´
przez to Giełd´ Papierów WartoÊciowych
w Warszawie S.A., BondSpot S.A. lub
inny podmiot prowadzàcy dany rynek,
22) Podaniu Do WiadomoÊci Klientów
– rozumie si´ przez to informacje podawane do wiadomoÊci Klientów w PUM
(dawniej: POK CDM), w placówkach
Agenta, w miejscu ogólnie dost´pnym
dla Klientów, na stronie internetowej BM
www.cdmpekao.com.pl lub za pomocà
urzàdzeƒ telekomunikacyjnych,
23) pozagiełdowych instrumentach finansowych – rozumie si´ przez to instrumenty
finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1 i 2 Ustawy, w tym bankowe papiery
wartoÊciowe, o których mowa w art. 89
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe, rejestrowane poza systemem

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

prowadzonym przez właÊciwà izb´ rozrachunkowà,
produkcie inwestycyjnym – rozumie si´
przez to znajdujàcy si´ w ofercie BM
(dawniej: CDM) instrument finansowy albo
nieb´dàcy instrumentem finansowym
produkt o charakterze inwestycyjnym,
PUM (dawniej: POK CDM) – rozumie si´
przez to Punkt Usług Maklerskich BM
(dawniej: Punkt Obsługi Klientów CDM),
PUM – rozumie si´ przez do Punkt Usług
Maklerskich BM (w tym PUM dawniej:
POK CDM),
Rachunku – rozumie si´ przez to rachunek inwestycyjny składajàcy si´ z:
a) rachunku papierów wartoÊciowych,
b) rachunku derywatów,
c) rejestru operacyjnego,
d) rejestru zagranicznych instrumentów
finansowych,
e) rachunku pozagiełdowych instrumentów finansowych, w tym bankowych
papierów wartoÊciowych,
f) innych rachunków i rejestrów, je˝eli
jest to wymagane przepisami prawa,
g) rachunku pieni´˝nego,
rachunku bankowym – rozumie si´
przez to rachunek prowadzony przez
bank na podstawie umowy rachunku
bankowego zawartej z jego posiadaczami,
Regulaminie – rozumie si´ przez to Regulamin Êwiadczenia usług maklerskich
przez BM (dawniej: CDM),
rejestrze operacyjnym – rozumie si´
przez to rejestr instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów
finansowych, o którym mowa w § 2 pkt
15 Rozporzàdzenia,
Rozporzàdzeniu – rozumie si´ przez to
rozporzàdzenie okreÊlajàce tryb i warunki
post´powania firm inwestycyjnych, wydane
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy,
rynku – rozumie si´ przez to rynek
regulowany, alternatywny system obrotu
(ASO), zorganizowanà platform´ obrotu
(OTF) lub inny system wykonywania zleceƒ,
strategii dystrybucji – rozumie si´
przez to okreÊlony przez BM sposób,
w jaki produkt inwestycyjny powinien byç
nabyty lub obj´ty przez grup´ docelowà,
bezpoÊrednio lub poÊrednio w ramach
Êwiadczenia usług maklerskich przez BM,
Systemie – rozumie si´ przez to kanał
zdalny słu˝àcy do składania dyspozycji,
w tym zleceƒ poprzez sieç Internet,
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35) Taryfie – rozumie si´ przez to Taryf´
prowizji i opłat Biura Maklerskiego
(dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego
Pekao S.A.) dost´pnà w PUM, w placówkach Agenta lub w Systemie,
36) Tytułach Uczestnictwa – rozumie si´
przez to tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, o których
mowa w art. 3 pkt 3 Ustawy, zarzàdzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, z którymi BM zawarł umowy
majàce za przedmiot poÊrednictwo
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
37) Umowie – rozumie si´ przez to zawartà
z Klientem umow´ Êwiadczenia usług
maklerskich przez BM (dawniej: CDM),
38) Uprawnionym kontrahencie – rozumie
si´ przez to Klienta, który został przez BM
sklasyfikowany jako Uprawniony kontrahent,
zgodnie z Ustawà oraz Politykà klasyfikacji
i reklasyfikacji Klienta w Biurze Maklerskim
Pekao,
39) Ustawie – rozumie si´ przez to ustaw´
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; w przypadku jej
uchylenia przez Ustaw´ rozumie si´ akt
prawny regulujàcy obrót instrumentami
finansowymi w Polsce,
40) właÊciwej izbie rozliczeniowej – rozumie
si´ przez to odpowiednio Krajowy Depozyt
Papierów WartoÊciowych S.A., spółk´,
której Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A. powierzył wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy, izb´ rozliczeniowà lub inny podmiot uprawniony
do dokonywania rozliczeƒ transakcji,
41) właÊciwej izbie rozrachunkowej – rozumie si´ przez to odpowiednio Krajowy
Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A.,
spółk´, której Krajowy Depozyt Papierów
WartoÊciowych S.A. powierzył wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6 Ustawy, izb´
rozrachunkowà lub inny podmiot uprawniony do dokonywania rozrachunku,
42) zagranicznych instrumentach finansowych – rozumie si´ przez to instrumenty
finansowe, o których mowa w § 2 ust. 18
Rozporzàdzenia, w tym obligacje rzàdu
Rzeczypospolitej Polskiej (euroobligacje)
nominowane w walutach obcych, niezdeponowane w Krajowym Depozycie Papierów WartoÊciowych S.A.,
43) zleceniu brokerskim – rozumie si´
przez to wystawione przez BM na rynek,
na podstawie zlecenia zło˝onego przez

Klienta i w celu jego wykonania: zlecenie,
ofert´ lub odpowiedê na ofert´.
§ 3.
1. Rachunek papierów wartoÊciowych słu˝y
do zapisywania:
1) zdematerializowanych papierów wartoÊciowych,
2) nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi
instrumentów finansowych dopuszczonych do rynku,
3) operacji zwiàzanych z tymi instrumentami.
2. Rachunek derywatów słu˝y do zapisywania derywatów i operacji zwiàzanych z tymi
instrumentami.
3. Rachunek pozagiełdowych instrumentów
finansowych słu˝y do ewidencjonowania
stanu posiadania pozagiełdowych instrumentów finansowych Klienta. BM okreÊla
i Podaje Do WiadomoÊci Klientów wykaz
pozagiełdowych instrumentów finansowych, dla których b´dzie Êwiadczył usługi
maklerskie.
4. Rejestr zagranicznych instrumentów
finansowych słu˝y do ewidencjonowania
stanu posiadania zagranicznych instrumentów finansowych.
5. Rachunek pieni´˝ny słu˝y do obsługi
zobowiàzaƒ z tytułu usług Êwiadczonych
przez BM (dawniej: CDM) oraz rejestrowania Êrodków pieni´˝nych Klienta.
6. Rachunek powinien byç wykorzystywany
przez Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 4.
1. Niezale˝nie od prowadzenia Rachunku,
BM na podstawie odr´bnej umowy mo˝e
zobowiàzaç si´ do Êwiadczenia innych
usług z zakresu przechowywania lub
rejestrowania instrumentów finansowych,
w tym do:
1) przechowywania instrumentów finansowych w formie dokumentu lub
2) prowadzenia rejestru sponsora emisji
na zlecenie emitenta – rachunek
papierów wartoÊciowych w rejestrze
sponsora emisji słu˝y do zapisywania
zdematerializowanych papierów
wartoÊciowych i jest prowadzony bez
umowy pomi´dzy BM i osobà, której
przydzielono papiery wartoÊciowe.
2. W przypadku usług, o których mowa
w ust. 1, odr´bna umowa okreÊla, które
postanowienia Regulaminu majà zastosowanie do uprawnionych do/z instrumentów
finansowych.
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§ 5.
BM opracowuje i wdra˝a rozwiàzania dotyczàce
Êwiadczenia usług maklerskich, obejmujàce:
1) okreÊlenie grupy docelowej produktu
inwestycyjnego,
2) okreÊlenie strategii dystrybucji produktu
inwestycyjnego odpowiedniej dla okreÊlonej
grupy docelowej.

ROZDZIAŁ II
tRyB i waRunki zawieRania
umowy oRaz pRowadzenia
Rachunku
§ 6.
1. Przed zawarciem Umowy BM, na zasadach przewidzianych w Ustawie, dokonuje
klasyfikacji Klienta do jednej z kategorii:
1) Klient detaliczny,
2) Klient profesjonalny,
3) Uprawniony kontrahent.
2. BM informuje Klienta o przyznanej kategorii i poziomie ochrony danej kategorii
Klientów, pisemnie lub elektronicznie,
na zasadach okreÊlonych w Ustawie.
3. Klasyfikacja Klienta mo˝e zostaç zmieniona w wyniku:
1) wystàpienia Klienta z wnioskiem
o zmian´ kategorii,
2) zmiany kategorii przez BM w wyniku
weryfikacji klasyfikacji Klientów.
4. BM mo˝e uzale˝niç rozpatrzenie wniosku
o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego od dostarczenia do BM dokumentów
potwierdzajàcych spełnianie odpowiednich
kryteriów. Wykaz dokumentów jest Podawany Do WiadomoÊci Klientów.
5. Ka˝dorazowo po rozpatrzeniu wniosku
Klienta o zmian´ przyznanej mu kategorii,
BM powiadamia Klienta o swojej decyzji
w formie pisemnej.
6. W przypadku uwzgl´dnienia wniosku
Klienta o zmian´ przyznanej mu kategorii
BM informuje o poziomie ochrony przyznawanej przez BM dla danej kategorii
Klientów.
7. Klient, który spełnia warunki uzyskania
statusu Klienta profesjonalnego, zobowiàzany jest do zło˝enia w BM pisemnego
oÊwiadczenia.
8. Klient zobowiàzany jest do przekazywania
BM informacji o zmianie danych, które

majà wpływ na mo˝liwoÊç traktowania
go jako Klienta profesjonalnego.
§ 7.
1. Przed zawarciem Umowy BM przekazuje
Klientowi:
1) szczegółowe informacje dotyczàce
BM oraz usługi, która ma byç Êwiadczona na podstawie zawieranej
Umowy – informacje te zawierajà
w szczególnoÊci dane okreÊlone
w Rozporzàdzeniu,
2) wzór Umowy oraz Regulamin,
3) informacje dotyczàce stosowanej
Polityki wykonywania zleceƒ oraz
działania w najlepiej poj´tym interesie
Klienta w Biurze Maklerskim Pekao,
4) informacje o istniejàcych konfliktach
interesów zwiàzanych ze Êwiadczeniem usług na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewn´trzne
wdro˝one przez BM nie gwarantujà,
˝e w wyniku istnienia tych konfliktów
nie dojdzie do naruszenia interesu
Klienta,
5) inne niezb´dne regulacje lub dokumenty informacyjne wymagane zgodnie z przepisami Rozporzàdzenia.
2. Warunkiem zawarcia Umowy z Klientem
detalicznym jest uzyskanie zgody Klienta
na przedstawionà przez BM Polityk´ wykonywania zleceƒ oraz działania w najlepiej
poj´tym interesie Klienta w Biurze Maklerskim Pekao, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
3. Przed zawarciem Umowy BM zwraca si´
do Klienta o przedstawienie:
1) informacji niezb´dnych do dokonania
klasyfikacji Klienta,
2) informacji dotyczàcych poziomu
wiedzy o inwestowaniu w zakresie
instrumentów finansowych, doÊwiadczenia inwestycyjnego, niezb´dnych
do dokonania oceny, czy usługi wymienione w § 1 ust. 1 lub instrumenty finansowe b´dàce ich przedmiotem sà odpowiednie dla Klienta,
bioràc pod uwag´ jego indywidualnà
sytuacj´. W celu realizacji zadaƒ,
o których mowa w § 5, BM mo˝e
zwróciç si´ do Klienta o przedstawienie dodatkowych informacji w zakresie
jego preferencji oraz potrzeb, celem
ustalenia, które produkty inwestycyjne sà zgodne z grupà docelowà,
3) informacji o êródle pochodzenia majàtku lub funduszy Klienta, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 listo-

7

4.

5.

6.

7.

8.

9.

pada 2000 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieni´dzy oraz finansowaniu
terroryzmu.
Informacje, o których mowa w ust. 3,
mogà byç udzielone w imieniu Klienta
przez pełnomocnika.
Postanowieƒ ust. 1-3, z wyłàczeniem
ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 2, nie stosuje
si´, gdy Umowa zawierana jest z Klientem
profesjonalnym.
W przypadku gdy przedstawione przez
Klienta uprzednio informacje, o których
mowa w ust. 3 pkt 2, nie odnoszà si´
do usługi, z której chce skorzystaç Klient,
BM, celem rozpocz´cia jej Êwiadczenia
zwraca si´ do Klienta o przedstawienie
informacji niezb´dnych do dokonania oceny,
czy ta usługa lub instrumenty finansowe
b´dàce jej przedmiotem (przedmiot Êwiadczonej usługi) sà odpowiednie dla danego
Klienta.
Je˝eli BM na podstawie zebranych informacji uzna, ˝e usługa lub instrumenty
finansowe b´dàce przedmiotem Êwiadczonej usługi nie sà odpowiednie dla Klienta,
BM ostrzega o tym Klienta. Zło˝enie przez
Klienta zlecenia po otrzymaniu ostrze˝enia
uznaje si´ za wniosek o zrealizowanie
transakcji.
W przypadku gdy Klient:
1) nie przedstawia informacji, o których
mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 6,
2) przedstawia informacje niewystarczajàce,
– BM ostrzega Klienta, ˝e uniemo˝liwia
to dokonanie oceny, czy przewidziana
usługa lub instrumenty finansowe, b´dàce
przedmiotem oferowanej usługi, sà dla
niego odpowiednie.
BM weryfikuje aktualnoÊç oceny, o której
mowa w ust. 3 pkt 2. W przypadku wàtpliwoÊci co do aktualnoÊci, rzetelnoÊci
lub kompletnoÊci informacji niezb´dnych
do dokonania oceny BM zwraca si´ do
Klienta o ich przedstawienie, a Klient
jest zobowiàzany do ich przedstawienia
we wskazanym przez BM terminie.

§ 8.
1. Zawieranie Umów, przyjmowanie oÊwiadczeƒ, w tym dyspozycji i zleceƒ Klientów,
oraz przekazywanie informacji dla Klientów
odbywa si´ w dowolnym PUM (dawniej:
POK CDM) lub w dowolnej placówce
Agenta, chyba ˝e zakres działalnoÊci
danego PUM (dawniej: POK CDM) lub

2.

3.

4.

5.

6.
7.

danej placówki Agenta jest ograniczony
do niektórych czynnoÊci wykonywanych
przez BM, z zastrze˝eniem ust. 3.
Wykaz PUM (dawniej: POK CDM)
i placówek Agenta wraz z zakresem
działalnoÊci jest Podawany Do WiadomoÊci Klientów.
Umowy mogà byç zawierane, a dyspozycje,
w tym zlecenia, podpisywane poza PUM
(dawniej: POK CDM) lub placówkà Agenta
pod warunkiem nale˝ytego sprawdzenia
danych Klienta oraz potwierdzenia własnor´cznoÊci jego podpisu, z wyłàczeniem
czynnoÊci opisanych w § 38-44. Informacja w tej sprawie jest Podawana Do WiadomoÊci Klientów.
Wszystkie dokumenty składane w BM
w zwiàzku ze Êwiadczeniem usług maklerskich, w tym dokumenty dotyczàce
Klienta, czynnoÊci prawnych oraz zwiàzane z zawarciem Umowy, powinny zostaç podpisane w obecnoÊci pracownika
PUM (dawniej: POK CDM), a w przypadku
placówki Agenta – upowa˝nionego pracownika Agenta, albo zło˝one z podpisami
poÊwiadczonymi przez notariusza polskiego, albo polskà placówk´ dyplomatycznà
lub urzàd konsularny.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4,
wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny byç uwierzytelnione
przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urzàd konsularny albo,
w odniesieniu do dokumentów urz´dowych,
poprzez apostille, zgodnie z przepisami
prawa mi´dzynarodowego wià˝àcego
Rzeczpospolità Polskà, a dokumenty
w j´zyku obcym – tak˝e przetłumaczone
na j´zyk polski przez tłumacza przysi´głego, chyba ˝e przepisy prawa lub umowy mi´dzynarodowej, której stronà jest
Rzeczpospolita Polska stanowià inaczej.
BM zastrzega sobie prawo sporzàdzenia
kserokopii przedstawionych dokumentów.
Niezale˝nie od mo˝liwoÊci składania
dyspozycji, w tym zleceƒ, przewidzianych
w niniejszym Regulaminie BM (dawniej:
CDM) mo˝e, na podstawie umowy dotyczàcej składania oÊwiadczeƒ, umo˝liwiç
zawieranie Umów, a tak˝e składanie
innych oÊwiadczeƒ zwiàzanych z dokonywaniem czynnoÊci dotyczàcych obrotu
instrumentami finansowymi lub innych
czynnoÊci w ramach prowadzonej przez
BM działalnoÊci w postaci elektronicznej,
zgodnie z Ustawà.
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8.

BM uznaje, ˝e Klient, który wska˝e adres
poczty elektronicznej lub posiada dost´p
do Systemu, posiada regularny dost´p
do Internetu.

§ 9.
1. BM wykonuje zobowiàzania wynikajàce
z Umowy z nale˝ytà starannoÊcià.
2. Nale˝ytà starannoÊç BM okreÊla si´
przy uwzgl´dnieniu zawodowego
charakteru prowadzonej działalnoÊci.
3. BM zapewnia Klientowi zachowanie
tajemnicy zawodowej, o której mowa
w Ustawie.
4. BM odpowiada tylko za normalne
nast´pstwa działania lub zaniechania,
z którego szkoda wynikła.
5. W granicach, o których mowa w ust. 4,
w przypadku braku odmiennego przepisu
Ustawy lub postanowienia Umowy i Regulaminu, naprawienie szkody obejmuje
straty, które poszkodowany poniósł oraz
korzyÊci, które mógłby osiàgnàç, gdyby
mu szkody nie wyrzàdzono.
§ 10.
1. Zawarcia Umowy mo˝na dokonaç
osobiÊcie lub przez przedstawiciela.
2. Otwarcie Rachunku nast´puje po wejÊciu
w ˝ycie Umowy.
3. Klienci przy zawieraniu Umowy obowiàzani sà umo˝liwiç BM weryfikacj´ ich
to˝samoÊci oraz ustalenie i zapisanie
informacji niezb´dnych do jej zawarcia
i wykonywania oraz wypełnienia obowiàzków BM wynikajàcych z przepisów prawa,
w tym osoby fizyczne sà zobowiàzane
przedstawiç wa˝ny dokument stwierdzajàcy lub poÊwiadczajàcy to˝samoÊç.
4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, którym ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà,
przy zawieraniu Umowy składajà:
1) aktualny wyciàg z odpowiedniego
rejestru potwierdzajàcy posiadanie
osobowoÊci prawnej lub zarejestrowanie jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej
wskazujàcy nazw´ (firm´) Klienta,
form´ organizacyjnà, siedzib´ i jej
adres, a w przypadku stowarzyszenia zwykłego – odpis regulaminu,
2) dokument wskazujàcy numer statystyczny REGON w stosunku do osób,
które na mocy stosownych przepisów zobowiàzane sà do uzyskania

5.

6.

7.

8.

9.

takiego numeru oraz w przypadku
podmiotów z siedzibà w kraju, oÊwiadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP wraz z informacjà o właÊciwym urz´dzie skarbowym oraz oÊwiadczenie o przewa˝ajàcej działalnoÊci gospodarczej, o ile
wyciàg, o którym mowa w pkt 1,
nie zawiera tych informacji,
3) dokumenty wskazujàce dane osób
umocowanych do dysponowania
Rachunkiem i składania w imieniu
tego podmiotu innych oÊwiadczeƒ
dotyczàcych Umowy wraz ze wzorami
ich podpisów.
Do zagranicznych osób prawnych, a tak˝e
jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej ust. 4 stosuje
si´ odpowiednio.
Wykaz wymaganych informacji, o których
mowa w ust. 3 i 4, jest Podawany Do WiadomoÊci Klientów.
W razie jakiejkolwiek zmiany danych dotyczàcych dokumentu to˝samoÊci lub innych
danych, o których mowa w ust. 3-6 i 9
oraz § 103 ust. 4, Klient ma obowiàzek
zło˝yç dyspozycj´ zmiany danych.
W razie odmowy wykonania dyspozycji
zmiany danych BM powiadamia o tym
Klienta, podajàc przyczyny tej odmowy.
Je˝eli po zawarciu Umowy BM zwróci
si´ o przedstawienie informacji lub dokumentu, wymaganych przepisami prawa
z zakresu przeciwdziałania praniu pieni´dzy
oraz finansowania terroryzmu, nale˝noÊci publiczno-prawnych lub instrumentów
finansowych, a Klient ich nie przedstawi,
BM ma prawo wstrzymaç si´ z wykonaniem Umowy w zakresie, w jakim powodowałoby to niezgodnoÊç z przepisami prawa.

§ 11.
1. Rachunek mo˝e byç otwarty i prowadzony
jako Rachunek wspólny dla dwóch posiadaczy, w tym mał˝onków.
2. Rachunek mo˝e byç prowadzony dla
mał˝onków, o ile obowiàzuje mał˝eƒska
wspólnoÊç ustawowa lub gdy ich udziały
w Êrodkach pieni´˝nych i instrumentach
finansowych, które b´dà zapisane na Rachunku wspólnym, sà równe.
3. Dla pozostałych posiadaczy Rachunek
wspólny mo˝e byç prowadzony, o ile ich
udziały w Êrodkach pieni´˝nych i instrumentach finansowych, które b´dà zapisane na Rachunku wspólnym, sà równe.
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4.

5.

6.

7.

Posiadacze Rachunku wspólnego sà
upowa˝nieni do samodzielnego składania wszystkich oÊwiadczeƒ dotyczàcych
otwartego w BM Rachunku wspólnego,
w szczególnoÊci do samodzielnego dysponowania wszystkimi instrumentami
finansowymi oraz Êrodkami pieni´˝nymi
zapisanymi na Rachunku wspólnym.
Posiadacze Rachunku wspólnego odpowiadajà solidarnie wobec BM za wszelkie
zobowiàzania wynikajàce ze Êwiadczonych przez BM usług, a w szczególnoÊci
zobowiàzania wynikajàce z Umowy.
Przekazanie przez BM powiadomienia
lub korespondencji na Adres korespondencyjny do Rachunku lub elektronicznie,
w tym do Systemu, jest skuteczne wobec
obydwu posiadaczy.
Po zawarciu Umowy nie jest mo˝liwa jej
modyfikacja powodujàca zmian´ liczby
posiadaczy Rachunku.

§ 12.
1. Umowa zwiàzana z prowadzeniem
Rachunku wspólnego wygasa, poza
przyczynami wskazanymi w Umowie,
tak˝e w przypadku ustania przesłanek
otwarcia tego Rachunku okreÊlonych
w § 11 ust. 2 albo ust. 3.
2. W przypadku wygaÊni´cia Umowy dotyczàcej Rachunku wspólnego stosuje si´
§ 99-100 oraz odpowiednio § 101 ust. 2
i 3 oraz § 119.
§ 13.
1. Identyfikacja Klienta, przy dokonywaniu
wszelkich czynnoÊci wynikajàcych
z Umowy, odbywa si´ na podstawie
przedstawionego dokumentu poÊwiadczajàcego to˝samoÊç Klienta. W celu
identyfikacji BM mo˝e wymagaç okazania
dodatkowego dokumentu to˝samoÊci
lub dokonaç weryfikacji podpisu Klienta.
2. Przy dokonywaniu czynnoÊci opisanych
w § 38-44 nie stosuje si´ postanowieƒ
ust. 1.
§ 14.
Zawiadomienie BM o wygaÊni´ciu uprawnieƒ
do dysponowania aktywami, w tym zapisanymi na Rachunku instrumentami finansowymi,
prawami do instrumentów finansowych, prawami z instrumentów finansowych i Êrodkami
pieni´˝nymi zarejestrowanymi lub przechowywanymi na Rachunku oraz do składania
wszystkich oÊwiadczeƒ dotyczàcych Umowy,
mo˝e byç przekazane w PUM (dawniej: POK
CDM), w placówce Agenta lub za pomocà
kanałów zdalnych.

§ 15.
1. Zapisanie instrumentów finansowych
na Rachunku nast´puje na podstawie
dowodów ewidencyjnych lub zgodnie
z dokumentami regulujàcymi zasady
i tryb emisji oraz obrotu okreÊlonymi
pozagiełdowymi instrumentami
finansowymi, z zastrze˝eniem ust. 4.
2. W celu zapisania instrumentów finansowych na Rachunku Klient zobowiàzany
jest zło˝yç w PUM (dawniej: POK CDM)
lub w placówce Agenta:
1) dyspozycj´, przedstawiajàc dokument
zaÊwiadczajàcy posiadanie instrumentów finansowych, lub
2) dyspozycj´ przeniesienia instrumentów finansowych z innego rachunku
na Rachunek Klienta.
3. Warunkiem zapisania instrumentów finansowych na Rachunku jest potwierdzenie
zgodnoÊci danych z powy˝szych dyspozycji odpowiednio: z rejestrem prowadzonym przy oferowaniu instrumentów finansowych lub z saldem rachunku, z którego
instrumenty finansowe sà przenoszone.
4. W przypadku przenoszenia instrumentów
finansowych z innej firmy inwestycyjnej
podstawà ich zapisania na Rachunku
sà dokumenty otrzymane od tej firmy
z uwzgl´dnieniem ust. 1 oraz § 19 ust. 2.
5. Do zapisywania instrumentów finansowych
nabytych w wyniku transakcji stosuje si´
odpowiednio § 25.
§ 16.
1. Klient mo˝e zleciç BM blokad´ instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku.
2. Zniesienie blokady nast´puje niezwłocznie
po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Klienta.
§ 17.
1. W przypadkach przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieni´dzy
oraz finansowaniu terroryzmu oraz w
Rozporzàdzeniu BM zastrzega sobie prawo do ograniczenia mo˝liwoÊci dysponowania przez Klienta instrumentami finansowymi oraz Êrodkami pieni´˝nymi zapisanymi na Rachunku poprzez:
1) wstrzymanie wykonania
zlecenia/wstrzymanie transakcji,
2) dokonanie blokady Rachunku,
3) zamro˝enie aktywów Klienta.
2. W przypadku gdy Rachunek został zablokowany lub transakcja została wstrzymana
na ˝àdanie właÊciwego organu administra-
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cji publicznej z naruszeniem przepisów
prawa, odpowiedzialnoÊç za wynikłà szkod´ ponosi Skarb Paƒstwa na zasadach
okreÊlonych w kodeksie cywilnym.
§ 18.
BM dokonuje blokady instrumentów finansowych lub praw do otrzymania instrumentów
finansowych stanowiàcych pokrycie zleceƒ
sprzeda˝y, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 34,
§ 36 i § 57.
§ 19.
1. Instrumenty finansowe mogà byç wycofane
z Rachunku tylko wskutek przeniesienia
ich na inny rachunek albo ich zbycia, chyba
˝e przepisy prawa stanowià inaczej.
2. Przeniesienie instrumentów finansowych
na inny rachunek wykonywane jest na
podstawie dyspozycji Klienta. W przypadku
zmiany praw własnoÊci wymagane jest
dołàczenie do dyspozycji Klienta dokumentów wskazujàcych podstaw´ przeniesienia instrumentów finansowych.
3. Na ˝àdanie Klienta BM wystawia, oddzielnie dla ka˝dego rodzaju instrumentu finansowego, za wyjàtkiem zagranicznych
instrumentów finansowych, imienne
Êwiadectwo depozytowe lub imienne
zaÊwiadczenie o prawie uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu. W treÊci Êwiadectwa oraz zaÊwiadczenia mo˝e zostaç
wskazana, na ˝àdanie Klienta, cz´Êç
instrumentów finansowych zapisanych
na Rachunku.
§ 20.
1. Rachunek pieni´˝ny prowadzony
jest w złotych lub w walucie obcej.
2. Rachunek pieni´˝ny jest nieoprocentowany.
3. BM mo˝e zawrzeç z Klientem odr´bnà
umow´ wnoszenia Êrodków pieni´˝nych
na rachunek lokaty terminowej.
4. BM okreÊla i Podaje Do WiadomoÊci
Klientów:
1) wykaz walut, w których prowadzi
rachunki walutowe,
2) wykaz walut, w odniesieniu do których
dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie
gotówkowej,
3) warunki zawarcia umowy wnoszenia
Êrodków pieni´˝nych na rachunek
lokaty.
5. W ramach rachunku pieni´˝nego
poszczególne waluty rejestrowane sà
odr´bnie.

§ 21.
Wpłaty na rachunek pieni´˝ny i wypłaty z tego
rachunku mogà byç dokonywane na podstawie
dyspozycji Klienta w formie:
1) bezgotówkowej (przelewy),
2) gotówkowej, z zastrze˝eniem § 22 ust. 1
i § 23 ust.1.
§ 22.
1. Dokonywanie wpłaty gotówkowej jest
mo˝liwe w tej jednostce Banku posiadajàcej punkt kasowy, gdzie znajduje si´
PUM (dawniej: POK CDM) lub placówka
Agenta, w której zło˝ono dyspozycj´
wpłaty gotówkowej. Zakazane jest przyjmowanie przez Agenta jakichkolwiek
wpłat od osób, na rzecz których BM
Êwiadczy usługi.
2. Wpłaty gotówkowe dokonywane na podstawie dyspozycji zło˝onych w PUM
(dawniej: POK CDM) lub w placówce
Agenta oraz przelewy z rachunków
bankowych prowadzonych przez Bank
sà ksi´gowane na Rachunku po dokonaniu wpłaty, nie póêniej ni˝ nast´pnym
dniu roboczym.
3. Przelewy dokonywane w bankach lub innych jednostkach prowadzàcych rozliczenia
pieni´˝ne sà ksi´gowane na Rachunku
niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów
rozliczeniowych z Banku.
4. W przypadku dokonywania przelewów
na Rachunek w złotych Klient zobowiàzany jest wskazaç w dyspozycji: nazw´
Banku, jako odbiorc´ – BM, numer indywidualnego rachunku Klienta do wpłat
w formacie NRB/IBAN oraz podaç w treÊci
przelewu, na czyjà rzecz jest prowadzony
Rachunek. Przez NRB rozumie si´ Numer
Rachunku Bankowego u˝ywany dla rozliczeƒ krajowych, a przez IBAN rozumie
si´ Mi´dzynarodowy Numer Rachunku
Bankowego u˝ywany w rozliczeniach
mi´dzynarodowych.
5. Wykaz rachunków BM do wpłat w walutach
obcych jest Podawany Do WiadomoÊci
Klientów.
6. W przypadku dokonywania przelewów
na Rachunek w walutach obcych Klient
zobowiàzany jest wskazaç w dyspozycji:
nazw´ Banku, jako odbiorc´ – BM, numer
rachunku bankowego BM właÊciwy dla
danej waluty w formacie NRB/IBAN oraz
podaç w treÊci przelewu numer Rachunku
i na czyjà rzecz jest prowadzony.
7. Ârodki pieni´˝ne z tytułu wpłaty ksi´gowane sà na Rachunku w walucie, w której jest prowadzony rachunek, o którym
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mowa w ust. 6. Je˝eli waluta przelewu
jest inna ni˝ waluta rachunku, o którym
mowa w ust. 6, Bank dokona przewalutowania Êrodków według kursu kupna ogłoszonego w tabeli kursowej Banku z dnia
ksi´gowania operacji.
§ 23.
1. Dokonywanie wypłaty gotówkowej jest
mo˝liwe w tej jednostce Banku posiadajàcej punkt kasowy, gdzie znajduje si´
PUM (dawniej: POK CDM) lub placówka
Agenta, w której zło˝ono dyspozycj´
wypłaty gotówkowej.
2. Przelew Êrodków z rachunku pieni´˝nego
mo˝e byç wykonany tylko na rachunek
bankowy, który jest prowadzony na rzecz
posiadacza Rachunku lub inny rachunek,
w zwiàzku z realizacjà zło˝onego przez
Klienta zlecenia dotyczàcego obrotu
instrumentami finansowymi. Składajàc
dyspozycj´ przelewu, Klient zobowiàzany
jest wskazaç nazw´ jednostki banku, do
której przelew jest kierowany oraz numer
rachunku i na czyjà rzecz jest prowadzony,
a w mi´dzybankowym obrocie walutowym,
dodatkowo kod BIC/SWIFT banku. Przez
kod BIC/SWIFT rozumie si´ 8-znakowy
(litery i cyfry) kod banku/instytucji finansowej
u˝ywany do transakcji mi´dzynarodowych
w systemie SWIFT (Society for WorldWide
Interbank Financial Telecommunication),
obsługujàcym telekomunikacj´ finansowà
pomi´dzy przyłàczonymi do tego systemu
bankami i innymi instytucjami finansowymi.
3. Zlecenia sà realizowane zgodnie z dyspozycjà Klienta.
4. Klient mo˝e zło˝yç dyspozycj´ cyklicznego
przelewu Êrodków z rachunku pieni´˝nego
z tytułu:
1) salda wolnych Êrodków pieni´˝nych
na koniec dnia operacyjnego,
2) Êwiadczeƒ pieni´˝nych zwiàzanych
z prawami wynikajàcymi z instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku.
5. W dyspozycji cyklicznego przelewu
Êwiadczeƒ pieni´˝nych, o których mowa
w ust. 4 pkt 2, Klient mo˝e wskazaç tylko
jeden rachunek bankowy dla danego
instrumentu finansowego.
6. Dyspozycja cyklicznego przelewu
Êwiadczeƒ pieni´˝nych, o których
mowa w ust. 4 pkt 2, jest realizowana
w dniu zwi´kszenia salda rachunku
pieni´˝nego o te Êwiadczenia.
7. BM wykona zlecony przez Klienta
przelew Êrodków z rachunku pieni´˝nego,

8.

pod warunkiem zdefiniowania przez Klienta
w PUM (dawniej: POK CDM) lub za pomocà Systemu rachunku bankowego do przelewów w obrocie krajowym.
Przelewy Êrodków pieni´˝nych w danej
walucie mogà byç realizowane tylko na
rachunek prowadzony w tej samej walucie.

§ 24.
Klient zamierzajàcy zło˝yç dyspozycj´ wypłaty
gotówkowej na kwot´ równà lub wi´kszà od limitu okreÊlonego przez jednostk´ Banku, w której
wypłata ma byç realizowana, zobowiàzany jest
poinformowaç danà jednostk´ Banku o wysokoÊci dokonywanej wypłaty i walucie wypłaty,
w terminie, który podawany jest do wiadomoÊci
Klientów przez danà jednostk´ Banku w miejscu
ogólnie dost´pnym dla Klientów.
§ 25.
1. BM dokonuje zapisu na rachunku pieni´˝nym Klienta niezwłocznie po rozrachunku
w całoÊci lub w cz´Êci transakcji, na podstawie odpowiednich dowodów ewidencyjnych i transakcyjnych. Sposób dokonania
rozrachunku lub rozliczenia przez właÊciwà
izb´ rozrachunkowà lub właÊciwà izb´
rozliczeniowà mo˝e byç przyczynà, ˝e BM,
zamiast jednego zapisu na rachunku
pieni´˝nym dotyczàcego transakcji,
mo˝e dokonaç kilku zapisów.
2. Przed przekazaniem zlecenia kupna do
wykonania BM blokuje Êrodki pieni´˝ne
lub Êrodki pieni´˝ne nale˝ne Klientowi
z tytułu zawartych transakcji sprzeda˝y,
o ile ich rozliczenie nastàpi nie póêniej
ni˝ rozliczenie transakcji kupna w wysokoÊci pełnego pokrycia wartoÊci zlecenia
kupna i przewidywanej prowizji, z zastrze˝eniem zleceƒ, o których mowa w § 51-53,
oraz postanowieƒ § 97.
3. Terminy rozrachunku sà Podawane
Do WiadomoÊci Klientów.
4. Rozliczenie finansowe z tytułu transakcji
zawartych poza rynkiem nast´puje po rozrachunku mi´dzy podmiotami poÊredniczàcymi w tych transakcjach.
5. Rozliczenie finansowe z tytułu transakcji
zawartych na rynkach zagranicznych
na Rachunku nast´puje po rozrachunku
i otrzymaniu Êrodków pieni´˝nych
od Brokera.
6. W przypadku powstania ujemnego salda
na rachunku pieni´˝nym Klienta, BM
mo˝e skorzystaç z prawa do działania
na Rachunku Klienta, na podstawie pełnomocnictwa zawartego w Umowie, które
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umo˝liwia pobranie Êrodków pieni´˝nych w dowolnej walucie, z rachunku
pieni´˝nego Klienta prowadzonego w BM,
do wysokoÊci aktywów, w wysokoÊci niezb´dnej do pokrycia zadłu˝enia Klienta
wobec BM, a w przypadku pobrania
z Rachunku wspólnego nie wi´cej ni˝
połow´ Êrodków pieni´˝nych zapisanych
na tym Rachunku.
§ 26.
1. BM zwi´ksza saldo rachunku pieni´˝nego
o kwoty stanowiàce wartoÊç dywidendy
netto wypłacanej akcjonariuszom, odsetek
od obligacji i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych zwiàzanych z prawami wynikajàcymi
z instrumentów finansowych zapisanych
na Rachunku, po wpłyni´ciu Êrodków na
rachunek BM.
2. W przypadku wypłacanych za poÊrednictwem BM kwot stanowiàcych wartoÊç
dywidendy netto i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych zwiàzanych z instrumentami
finansowymi niezapisanymi na Rachunku
– Êrodki te sà stawiane do dyspozycji
uprawnionych po wpłyni´ciu na rachunek
BM.
3. Otrzymane Êrodki pieni´˝ne w walucie
obcej, zwiàzane z prawami wynikajàcymi
z zagranicznych instrumentów finansowych
notowanych w złotych, zostanà przez BM
wymienione na złote, niezwłocznie po ich
wpłyni´ciu na rachunek BM, według kursu
kupna ogłoszonego w tabeli kursowej
przez Bank lub bank rozliczeniowy wskazany przez właÊciwà izb´ rozliczeniowà,
a nast´pnie zaksi´gowane na Rachunku.
4. W przypadku gdy prawa lub po˝ytki z zagranicznych instrumentów finansowych,
tak˝e zdeponowanych w Krajowym Depozycie Papierów WartoÊciowych S.A.
pozwalajà na ró˝ny sposób realizacji
tych praw lub po˝ytków polegajàcy na:
1) wyborze waluty, w której realizowane
sà prawa – wówczas BM wskazuje:
a) w przypadku instrumentów zdeponowanych w Krajowym Depozycie
Papierów WartoÊciowych S.A.
– walut´ notowaƒ zagranicznego
instrumentu finansowego,
b) w pozostałych przypadkach
– walut´ notowaƒ zagranicznego
instrumentu finansowego na najodpowiedniejszym pod wzgl´dem
płynnoÊci rynku dla tego instrumentu finansowego,
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2) realizacji w formie pieni´˝nej lub
w innej formie okreÊlonej przez
emitenta – wówczas BM dokonuje:
a) w przypadku instrumentów zdeponowanych w Krajowym Depozycie
Papierów WartoÊciowych S.A.
– realizacji we wskazanej przez
emitenta formie domyÊlnej, chyba
˝e Klient wybrał innà form´ dopuszczonà przez emitenta i zło˝ył
stosownà dyspozycj´,
b) w pozostałych przypadkach
– realizacji w formie pieni´˝nej,
chyba ˝e Klient wybrał innà form´
dopuszczonà przez emitenta
i zło˝ył stosownà dyspozycj´,
3) innym sposobie realizacji ni˝ wskazano w pkt 1 i 2 – wówczas BM
podejmuje czynnoÊci, które okreÊlił
i Podał Do WiadomoÊci Klientów,
– przy czym BM zastrzega, ˝e nie ma
mo˝liwoÊci zmiany sposobu realizacji
praw lub po˝ytków z zagranicznych instrumentów finansowych, je˝eli podmiot
przechowujàcy skorzystał z przysługujàcego mu prawa do samodzielnego
wyboru sposobu realizacji tych praw
lub po˝ytków.
BM Podaje Do WiadomoÊci Klientów
zasady ustalania kursu przez Bank
oraz bank rozliczeniowy.

§ 27.
1. W zwiàzku ze Êwiadczeniem usług maklerskich BM mo˝e dokonaç wymiany
Êrodków pieni´˝nych pomi´dzy ró˝nymi
walutami.
2. Wykaz walut, których zamiany mo˝na
dokonaç za poÊrednictwem BM, jest
Podawany Do WiadomoÊci Klientów.
3. Przed wykonaniem usługi wymiany
walutowej BM uzgadnia z Klientem
kurs wymiany i wysokoÊç prowizji.
4. Wymiana walut dokonywana jest według
kursu, który nie mo˝e byç mniej korzystny dla Klienta ni˝ kurs ogłoszony przez
Bank w tabeli kursowej.
5. Wymiana walutowa odbywa si´ na podstawie dyspozycji Klienta. Klient mo˝e
anulowaç lub zmodyfikowaç dyspozycj´
wymiany walutowej, o ile ta dyspozycja
nie została wykonana.
6. Zasady Êwiadczenia usługi wymiany
walutowej mo˝e regulowaç odr´bna
umowa.
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ROZDZIAŁ III
zasady pRzyjmowania,
wykonywania i pRzekazywania
dyspozycji oRaz zleceń naBycia luB zBycia instRumentów
finansowych
§ 28.
1. BM zawierajàc Umow´ z Klientem zobowiàzuje si´ do przyjmowania, wykonywania i przekazywania zleceƒ nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych
na Rachunek Klienta.
2. BM wykonuje zlecenia, o których mowa w
ust. 1, zgodnie z przepisami prawa, regulacjami właÊciwej izby rozrachunkowej i
rozliczeniowej, regulacjami Organizatora
rynku, dokumentami regulujàcymi zasady i tryb emisji oraz obrotu danymi pozagiełdowymi instrumentami finansowymi
oraz Umowà i Regulaminem.
3. BM zobowiàzuje si´ do wykonania
zlecenia zbycia instrumentu finansowego
na innym rynku ni˝ rynek, na którym
Klient nabył dany instrument finansowy,
o ile zostanie zło˝ona dyspozycja transferu
instrumentu finansowego do izby rozliczeniowej właÊciwej dla innego rynku
oraz po spełnieniu przez Klienta wymogów okreÊlonych przez danà izb´ rozliczeniowà lub Organizatora rynku. Zło˝enie dyspozycji transferu pomi´dzy izbami
rozliczeniowymi mo˝liwe jest dopiero
po rozliczeniu transakcji nabycia.
4. BM okreÊla i Podaje Do WiadomoÊci
Klientów godziny przyjmowania i wykonywania dyspozycji, w tym zleceƒ nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych.
5. W przypadku okreÊlenia w warunkach
obrotu, regulacjach danego rynku lub
przepisach dotyczàcych obrotu danym
instrumentem finansowym innych godzin
przyjmowania zleceƒ ni˝ okreÊlone przez
BM obowiàzujà godziny przyjmowania
zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych okreÊlone w warunkach
obrotu, regulacjach danego rynku lub
przepisach dotyczàcych obrotu danym
instrumentem finansowym. BM Poda Do
WiadomoÊci Klientów strony internetowe,
na których została podana podstawa
prawna lub mo˝na uzyskaç informacje
o godzinach przyjmowania zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 29.
1. Klient mo˝e składaç zlecenia po otwarciu
Rachunku, z zastrze˝eniem § 57.
2. Klient mo˝e składaç zlecenia:
1) w PUM (dawniej: POK CDM)
lub w placówce Agenta, zgodnie
z zakresem ich działalnoÊci,
2) za pomocà kanałów zdalnych.
3. Zlecenie, poza numerem Rachunku,
powinno zawieraç:
1) dat´ i czas wystawienia,
2) rodzaj i liczb´ instrumentów finansowych b´dàcych przedmiotem zlecenia,
3) przedmiot zlecenia,
4) okreÊlenie ceny,
5) termin wa˝noÊci zlecenia,
6) inne dane, jeÊli wymagane sà przez
Organizatora rynku, na którym wykonywane jest zlecenie.
4. Zlecenie mo˝e zawieraç dodatkowe
warunki jego wykonania, jeÊli nie sà one
sprzeczne z przepisami i regulaminami
rynku, na którym zlecenie ma byç wykonane.
5. BM okreÊla i Podaje Do WiadomoÊci
Klientów rodzaje zleceƒ i dodatkowe
warunki wykonania zleceƒ, które nie sà
obsługiwane przez BM.
6. Termin wa˝noÊci zlecenia nie mo˝e byç
dłu˝szy ni˝ okreÊlajà to regulacje danego
rynku. BM przyjmuje zlecenia z krótszym
terminem wa˝noÊci, zgodnie z informacjà
w tym zakresie Podawanà Do WiadomoÊci
Klientów.
7. Zlecenia dotyczàce:
1) kupna instrumentów finansowych
za Êrodki pieni´˝ne po˝yczone
od BM,
2) na podstawie których mo˝e zostaç
wystawione wi´cej ni˝ jedno zlecenie
brokerskie
– sà oznaczane w sposób umo˝liwiajàcy
ich odró˝nienie od innych rodzajów zleceƒ.
8. BM mo˝e ˝àdaç podania przez Klienta
dodatkowych danych, zwiàzanych ze zleceniem, pod warunkiem uprzedniego
Podania Do WiadomoÊci Klientów
zakresu tych danych.
9. BM przed przyj´ciem zlecenia nabycia
lub zbycia instrumentu finansowego
informuje o opłatach, prowizjach i innych
kosztach zwiàzanych z nabyciem lub
zbyciem tego instrumentu finansowego
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w celu umo˝liwienia Klientowi zrozumienia
szacunkowego całkowitego kosztu, a tak˝e
jego szacunkowego skumulowanego
wpływu na zwrot z inwestycji.
§ 30.
1. BM potwierdza Klientowi przyj´cie
zlecenia.
2. Potwierdzenie przyj´cia zlecenia przez
BM nie oznacza przyj´cia go przez
Organizatora rynku, na który zlecenie
jest kierowane.
§ 31.
1. Lista rynków, na których BM wykonuje
zlecenia, jest Podawana Do WiadomoÊci
Klientów.
2. BM okreÊla i Podaje Do WiadomoÊci
Klientów instrumenty finansowe lub rodzaje
instrumentów finansowych, notowanych
na rynkach znajdujàcych si´ na liÊcie,
o której mowa w ust. 1, które nie sà
przedmiotem jego usług maklerskich.
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2,
odnosi si´ do instrumentów finansowych
jeszcze niezapisanych na Rachunku
Klienta, chyba ˝e przepisy prawa stanowià
inaczej.
§ 32.
1. Dyspozycje wpłat i wypłat, dyspozycje
przeniesienia instrumentów finansowych
na inny rachunek, a tak˝e inne dyspozycje
Klienta powinny byç składane w sposób
jednoznaczny i czytelny oraz powinny
zawieraç dane wskazane przez BM
w formularzu dyspozycji.
2. Je˝eli na podstawie dyspozycji instrumenty
finansowe lub Êrodki pieni´˝ne majà byç
przekazane na rachunek w innej firmie
inwestycyjnej, dyspozycja musi zawieraç
równie˝ dane rachunku, na który majà
byç przekazane instrumenty finansowe
lub Êrodki pieni´˝ne.
§ 33.
BM odmawia wykonania zlecenia nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, dyspozycji
przeniesienia ich na inny rachunek lub dokonania wypłaty z Rachunku, w razie:
1) zakazu wydanego przez sàd, prokuratora, organ egzekucyjny lub inny uprawniony przepisami prawa podmiot,
2) braku wystarczajàcej liczby instrumentów
finansowych albo Êrodków pieni´˝nych
na Rachunku, z zastrze˝eniem rodzajów
zleceƒ wskazanych w Regulaminie,
dla których nie jest wymagane pokrycie

w instrumentach finansowych lub Êrodkach pieni´˝nych,
blokady zleconej przez Klienta.

3)
§ 34.
1. BM mo˝e zobowiàzaç si´ do przyjmowania zleceƒ w celu zawarcia transakcji
krótkiej sprzeda˝y po aktywowaniu usługi
krótkiej sprzeda˝y. Przed aktywowaniem
tej usługi Klient akceptuje zasady pozyskania i termin dostarczenia instrumentów
finansowych niezb´dnych do dokonania
rozrachunku transakcji w terminie okreÊlonym przez izb´ rozrachunkowà.
2. BM przyjmuje zlecenia, o których mowa
w ust. 1, wyłàcznie na instrumenty finansowe Podane Do WiadomoÊci Klientów.
3. Do zleceƒ, o których mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ postanowieƒ § 18.
§ 35.
1. BM mo˝e, za zgodà Klienta, doprowadziç do zawarcia transakcji z inwestorem
/inwestorami poza rynkiem.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, zawiera
ka˝dorazowo wskazanie zlecenia lub
zleceƒ, których dotyczy.
3. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, BM
podejmuje niezwłocznie po otrzymaniu,
w treÊci zlecenia, zgody Klienta na ich podj´cie lub w terminie wskazanym przez
Klienta, jeÊli taki termin został wskazany.
§ 36.
1. BM przyjmuje do wykonania zlecenia
DDM (zlecenia umo˝liwiajàce wystawienie na ich podstawie zleceƒ brokerskich).
2. Klient, składajàc zlecenie DDM, okreÊla
maksymalnà łàcznà wartoÊç zlecenia
uwzgl´dniajàcà prowizj´ zwiàzanà
z realizacjà zlecenia DDM lub liczb´
instrumentów finansowych.
3. Do zleceƒ DDM nie stosuje si´ postanowieƒ § 18 i § 49.
4. Na podstawie zlecenia DDM zło˝onego
przez Klienta upowa˝niony pracownik
wystawia zlecenia brokerskie, decydujàc
o rynku oraz czasie przekazania ich
do realizacji, chyba ˝e co innego wynika
ze zlecenia Klienta.
5. Zlecenia brokerskie wystawiane sà
na warunkach nie gorszych ni˝ okreÊlone
w zleceniu DDM Klienta.
6. Klient mo˝e okreÊliç dodatkowe warunki
realizacji zlecenia DDM, jeÊli nie sà one
sprzeczne z Regulaminem lub regulacjami Organizatora rynku.
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7.

Klient mo˝e anulowaç zlecenie DDM.
Anulowanie zlecenia DDM nie wià˝e BM
w zakresie transakcji ju˝ zawartych.
8. Minimalna wielkoÊç zlecenia DDM jest
Podawana Do WiadomoÊci Klientów.
9. BM mo˝e odmówiç przyj´cia zlecenia
DDM, je˝eli upowa˝niony pracownik, który
realizowałby zlecenie DDM, realizuje
zlecenie przeciwstawne, a zło˝one przez
Klienta zlecenie DDM mogłoby doprowadziç do powstania konfliktu interesów.
10. BM okreÊla i Podaje Do WiadomoÊci
Klientów instrumenty finansowe lub rynki,
na których nie wykonuje zleceƒ DDM.
§ 37.
1. Zlecenie zaawansowane to zlecenie
Klienta okreÊlajàce warunki wykonania
lub warunki wzajemnych relacji składanych zleceƒ.
2. Na podstawie zło˝onego zlecenia zaawansowanego automatycznie sà generowane
zlecenia czàstkowe (zlecenia brokerskie).
3. W przypadku przyjmowania do wykonania
zleceƒ zaawansowanych BM Podaje
Do WiadomoÊci Klientów:
1) rodzaje zleceƒ zaawansowanych,
2) wykaz instrumentów finansowych,
które mogà byç przedmiotem zleceƒ
zaawansowanych,
3) warunki realizacji zleceƒ zaawansowanych, w tym wymagane wartoÊci
parametrów.
§ 38.
1. Klient mo˝e składaç dyspozycje, w tym
zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych z wykorzystaniem kanałów
zdalnych, z zastrze˝eniem, ˝e form´ i tryb
składania zleceƒ na pozagiełdowe instrumenty finansowe okreÊlajà dokumenty
regulujàce zasady i tryb emisji oraz obrotu
tymi pozagiełdowymi instrumentami finansowymi.
2. Rodzaje dyspozycji, o których mowa
w ust. 1, dodatkowe warunki ich realizacji,
godziny, w których sà przyjmowane, a tak˝e
numery telefonów i faksów, pod którymi
sà przyjmowane, sà Podawane Do WiadomoÊci Klientów.
3. Udost´pnienie kanałów zdalnych, w tym
Systemu, nastàpi po zło˝eniu przez Klienta
dyspozycji aktywacji dost´pu do kanałów
zdalnych.
4. Wykaz udost´pnianych kanałów zdalnych
oraz wyposa˝enie techniczne i niezb´dne

oprogramowanie, jakie powinien posiadaç Klient do ich poprawnego działania
wraz z zasadami dotyczàcymi funkcjonowania, i bezpiecznego u˝ytkowania sà
Podawane Do WiadomoÊci Klientów.
§ 39.
1. Klient i jego pełnomocnik ustanawiajà,
według swojego wyboru, telefonicznie
lub otrzymujà drogà pocztowà, na Adres
korespondencyjny Klienta, odr´bny PIN
słu˝àcy do identyfikacji podczas składania
dyspozycji z wykorzystaniem kanałów
zdalnych.
2. PIN znany jest wyłàcznie osobie, której
został przydzielony, i jest ona zobowiàzana
do ochrony swojego PIN i nieudost´pniania
go ˝adnym innym osobom.
§ 40.
1. Klient składajàcy dyspozycj´ telefonicznie
identyfikowany jest na podstawie:
1) identyfikatora,
2) PIN lub
3) innych danych Podanych Do WiadomoÊci Klientów.
2. Niezale˝nie od identyfikacji dokonywanej
zgodnie z zasadami okreÊlonymi w ust. 1
Klient mo˝e dodatkowo uwierzytelniaç
(autoryzowaç) dyspozycje udost´pnionymi
przez BM formami autoryzacji dyspozycji,
w tym zleceƒ.
3. BM wprowadza dla okreÊlonego rodzaju
dyspozycji obowiàzek ich ka˝dorazowej
autoryzacji.
4. Formy autoryzacji dyspozycji, w tym zleceƒ,
oraz rodzaj dyspozycji wymagajàcych
autoryzacji sà Podawane Do WiadomoÊci
Klientów.
5. BM mo˝e wymagaç dodatkowego potwierdzenia zło˝enia dyspozycji, oddzwaniajàc
na numer telefonu wskazany przez Klienta
do kontaktu z BM.
6. Klient przy składaniu dyspozycji telefonicznie zobowiàzany jest ka˝dorazowo podaç
istotne elementy dyspozycji, o które zwróci
si´ przyjmujàcy dyspozycj´, a tak˝e
potwierdziç numer Rachunku.
7. Klient, składajàc telefonicznie zlecenia
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zobowiàzany jest podaç dane wymienione w § 29 ust. 3 do prawidłowego
przekazania zlecenia do wykonania,
a tak˝e potwierdziç numer Rachunku.
W przypadku anulowania lub modyfikacji
takiego zlecenia Klient podaje tak˝e numer
zlecenia lub dane jednoznacznie identyfikujàce zlecenie.
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8.

Dyspozycj´ składanà telefonicznie uwa˝a
si´ za przyj´tà po zaakceptowaniu przez
Klienta treÊci tej dyspozycji, odczytanej
przez pracownika przyjmujàcego dyspozycj´, zawierajàcej dane, o których mowa
w ust. 6 lub 7. Jako wià˝àcà przyjmuje si´
treÊç dyspozycji zaakceptowanej przez
Klienta.

§ 41.
1. Klient składajàcy dyspozycj´ faksem
obowiàzany jest podaç: numer Rachunku,
imi´ i nazwisko posiadacza Rachunku
(nazw´ Klienta, o którym mowa w § 10
ust. 4-5), imi´, nazwisko i numer dokumentu to˝samoÊci osoby składajàcej
dyspozycj´, dat´ i czas wystawienia oraz
dane wymienione w § 29 ust. 3, a tak˝e
zło˝yç podpis zgodny ze wzorem podpisu.
2. Zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych składane za pomocà faksu
musi zawieraç informacje, o których
mowa w ust. 1, oraz dane wymagane
przepisami prawa do prawidłowego przekazania zlecenia do wykonania, a w przypadku anulowania lub modyfikacji takiego
zlecenia – numer zlecenia lub dane
jednoznacznie identyfikujàce zlecenie.
3. Dyspozycja powinna byç zło˝ona na
formularzu stosowanym w BM. Je˝eli
dyspozycja nie jest zło˝ona na formularzu
stosowanym w BM, musi zawieraç
dane, wymienione w § 29 ust. 3.
4. Realizacji podlegajà wyłàcznie dyspozycje,
które spełniajà łàcznie nast´pujàce warunki:
1) sà prawidłowe i kompletne pod wzgl´dem formalnym i merytorycznym,
2) przekaz faksowy jest czytelny
i nie budzi zastrze˝eƒ.
5. Klient zobowiàzany jest potwierdziç telefonicznie w BM prawidłowoÊç transmisji
faksowej i zanotowaç imi´ i nazwisko
osoby przyjmujàcej faks.
6. Dyspozycj´ uwa˝a si´ za przyj´tà z chwilà
potwierdzenia prawidłowoÊci transmisji
faksowej, o której mowa w ust. 5.
§ 42.
1. Klient składajàcy dyspozycje za pomocà
Systemu identyfikowany jest na podstawie:
1) identyfikatora,
2) PIN, hasła lub
3) innych danych Podanych do WiadomoÊci Klientów.
2. Hasło do logowania do Systemu ustalane
jest przez Klienta podczas pierwszego

3.

4.

5.

6.

7.

logowania, przy u˝yciu numeru PIN,
o którym mowa w § 39 ust. 1. Zasady
ustalania hasła do Systemu sà Podawane
Do WiadomoÊci Klientów.
W przypadku gdy Klient posiada dost´p
do kanałów elektronicznych Banku, dost´p
do Systemu b´dzie mo˝liwy na podstawie
posiadanego identyfikatora i hasła do kanałów elektronicznych Banku. Dost´p do
Systemu na podstawie hasła do kanałów
elektronicznych Banku jest uzale˝niony
od zło˝enia stosownej dyspozycji.
Niezale˝nie od identyfikacji dokonywanej
za pomocà hasła dost´pu, Klient mo˝e
dodatkowo uwierzytelniaç (autoryzowaç)
dyspozycje udost´pnionymi przez BM
formami autoryzacji dyspozycji.
BM mo˝e wprowadziç dla okreÊlonego
rodzaju dyspozycji obowiàzek ich ka˝dorazowej autoryzacji.
Formy autoryzacji dyspozycji, w tym zleceƒ,
oraz rodzaj dyspozycji wymagajàcych
autoryzacji sà Podawane Do WiadomoÊci
Klientów.
BM mo˝e wymagaç dodatkowego potwierdzenia zło˝enia dyspozycji oddzwaniajàc na numer telefonu wskazany
przez Klienta do kontaktu z BM.

§ 43.
1. Klient jest zobowiàzany do zachowania
w tajemnicy danych słu˝àcych do identyfikacji w kanałach zdalnych, danych do
uwierzytelniania dyspozycji oraz informacji
umo˝liwiajàcych bezpieczne korzystanie
z kanałów zdalnych i nie udost´pniaç
tych danych ˝adnym innym osobom.
2. W przypadku podejrzenia, ˝e osoba
nieuprawniona weszła w posiadanie
PIN, hasła lub innej danej znanej wyłàcznie
Klientowi słu˝àcej do identyfikacji, logowania lub uwierzytelniania dyspozycji
składanych za pomocà kanałów zdalnych,
Klient powinien niezwłocznie:
1) zablokowaç dost´p do kanałów
zdalnych lub dokonaç zmiany
właÊciwego hasła lub PIN,
2) zgłosiç ten fakt, osobiÊcie
lub telefonicznie, do BM.
3. BM niezwłocznie zablokuje dost´p
do kanałów zdalnych Klientowi i jego
pełnomocnikom w przypadku:
1) zło˝enia odpowiedniej dyspozycji
przez Klienta za pomocà Systemu,
telefonicznie lub pisemnie w PUM
(dawniej: POK CDM) albo w placówce
Agenta,
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4.

5.

6.

2) wprowadzenia bł´dnego hasła lub
PIN w jednym z kanałów zdalnych,
podczas gdy jeden z nich został ju˝
zablokowany,
3) trzykrotnego podania bł´dnego kodu
do autoryzacji,
4) powzi´cia uzasadnionego podejrzenia posługiwania si´ hasłem lub PIN
przez osob´ nieuprawnionà.
W celu zniesienia blokady dost´pu
do kanałów zdalnych Klient zobowiàzany
jest zło˝yç dyspozycj´ telefonicznie lub
osobiÊcie w PUM (dawniej: POK CDM)
albo w placówce Agenta.
Zasady zniesienia blokady w przypadkach,
o których mowa w ust. 4, sà Podawane
Do WiadomoÊci Klientów.
Klient mo˝e dezaktywowaç na dowolny
okres dost´p do wybranych kanałów zdalnych telefonicznie, w Systemie, w PUM
(dawniej: POK CDM) lub w placówce
Agenta. Dezaktywacja jest skuteczna
wyłàcznie dla Klienta składajàcego
dyspozycj´ od momentu jej zło˝enia.

§ 44.
1. Zło˝enie dyspozycji przez Klienta za pomocà Systemu polega na wypełnieniu
formularza umieszczonego na stronie
Systemu oraz potwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez zastosowanie si´
do informacji i poleceƒ Systemu.
2. BM potwierdza za pomocà Systemu
przyj´cie dyspozycji Klienta.
3. Zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych sà przekazywane do wykonania na rynek podczas najbli˝szej sesji,
o ile Klient nie okreÊlił innego terminu,
w jakim ma byç przekazane zlecenie.
4. Termin najbli˝szej sesji jest wskazywany
przez BM, na podstawie regulacji Organizatora rynku, w momencie poprawnego
przyj´cia zlecenia przez System.
5. Terminy realizacji zleceƒ mogà ulegaç
zmianom stosownie do zmian obowiàzujàcych regulacji przyjmowania zleceƒ
brokerskich na rynku.
§ 45.
1. BM okreÊla szczególne rodzaje dyspozycji, w tym zwiàzane z realizacjà praw
z zagranicznych instrumentów finansowych, które powinny byç składane w formie
pisemnej w odpowiednich terminach przed
datà ich realizacji.

2.

Rodzaje dyspozycji, o których mowa
w ust.1, i terminy ich realizacji sà Podawane Do WiadomoÊci Klientów co najmniej na 7 dni przed mo˝liwoÊcià ich
realizacji w BM.

§ 46.
1. BM kieruje zlecenie lub zlecenia brokerskie do wykonania na danym rynku
niezwłocznie z uwzgl´dnieniem regulacji
obowiàzujàcych na danym rynku i terminów
wskazanych w zleceniu przez Klienta.
2. BM kieruje zlecenia do wykonania
według kolejnoÊci ich przyj´cia przez BM,
chyba ˝e co innego wynika z warunków
zlecenia okreÊlonych przez Klienta.
3. BM zastrzega sobie mo˝liwoÊç nieskierowania do realizacji zlecenia Klienta,
o ile zostało ono zło˝one po terminie
okreÊlonym przez Organizatora rynku.
§ 47.
1. BM mo˝e wykonaç zlecenia Klienta
łàcznie ze zleceniami własnymi lub
zleceniami innych Klientów.
2. Przed wykonaniem zlecenia w sposób,
o którym mowa w ust. 1, BM informuje
Klienta o mo˝liwoÊci realizacji zlecenia
w ten sposób oraz zasadach alokacji
zleceƒ wykonywanych w taki sposób
przez BM.
3. Szczegółowe zasady i warunki łàczenia
zleceƒ oraz ich alokacji sà Podawane
Do WiadomoÊci Klientów.
§ 48.
1. BM mo˝e wykonywaç zlecenia nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych
dopuszczonych do rynku poprzez zawieranie na własny rachunek umów zbycia
instrumentów finansowych ze zleceniodawcà, o ile Klient wyraził zgod´ na wykonywanie zlecenia w ten sposób.
2. BM prowadzi list´ instrumentów finansowych, które mogà byç przedmiotem
zleceƒ wykonywanych w sposób, o którym
mowa w ust. 1, i Podaje jà Do WiadomoÊci
Klientów.
3. BM okreÊla i Podaje Do WiadomoÊci
Klientów kryteria, na podstawie których
ustalana jest mo˝liwoÊç wykonania
zlecenia w sposób okreÊlony w ust. 1.
§ 49.
1. Zlecenie zbycia instrumentów finansowych
mo˝e byç wystawione wyłàcznie na niezablokowane instrumenty finansowe lub
prawa do otrzymania instrumentów finansowych, które sà zaewidencjonowane
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3.

4.
5.

6.
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w rejestrze operacyjnym z uwzgl´dnieniem
dat rozrachunku, chyba ˝e warunki blokady
dopuszczajà wystawienie zlecenia zbycia
zablokowanych instrumentów finansowych lub praw do otrzymania instrumentów
finansowych, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 97.
W przypadku zlecenia kupna instrumentów finansowych Klient zobowiàzany jest
posiadaç na rachunku pieni´˝nym niezablokowane Êrodki pieni´˝ne lub Êrodki
stanowiàce nale˝noÊci Klienta z tytułu
zawartych transakcji sprzeda˝y w wysokoÊci 100% wartoÊci zlecenia oraz przewidywanej prowizji zwiàzanej z dokonaniem
danej transakcji, a tak˝e wyst´pujàcych
w miejscu wykonywania zlecenia nale˝noÊci publiczno-prawnych, najpóêniej
w chwili wystawienia zlecenia kupna
(pełne pokrycie wartoÊci zlecenia),
z zastrze˝eniem postanowieƒ § 97.
Warunkiem wykorzystania nale˝noÊci,
o których mowa w ust. 2, przed rozliczeniem transakcji we właÊciwej izbie rozliczeniowej jest zabezpieczenie ich rozliczenia przez fundusz zabezpieczajàcy,
o którym mowa w Ustawie.
BM sprawdza pokrycie zlecenia Klienta
przed wystawieniem zlecenia brokerskiego.
BM, na podstawie odr´bnej umowy,
mo˝e odstàpiç od wymogu posiadania
przez Klienta pełnego pokrycia wartoÊci
składanych zleceƒ, o którym mowa
w ust. 2 – wówczas majà zastosowanie
postanowienia § 51-53.
BM mo˝e anulowaç zlecenia Klienta,
je˝eli w okresie pomi´dzy ich zło˝eniem
a wykonaniem zabrakło dla nich pełnego
pokrycia.
Je˝eli w wyniku realizacji zlecenia kupna,
w którym Klient nie podał limitu ceny,
koszty jego realizacji b´dà wi´ksze ni˝
pokrycie zlecenia posiadane przez Klienta,
BM wezwie Klienta do natychmiastowej
wpłaty brakujàcej kwoty. W takim przypadku majà zastosowanie postanowienia
§ 25 ust. 6.

§ 50.
1. Do dnia rozrachunku transakcji kupna
instrumentów finansowych Êrodki pieni´˝ne w wysokoÊci wartoÊci transakcji,
naliczonej prowizji, a tak˝e wyst´pujàcych w miejscu wykonywania zlecenia
nale˝noÊci publiczno-prawnych, pozostajà
zablokowane na Rachunku.

2.

3.

4.

Ârodki pieni´˝ne uzyskane ze sprzeda˝y
instrumentów finansowych Klient mo˝e
wypłaciç z Rachunku po dokonaniu rozrachunku transakcji przez BM, z zastrze˝eniem ust. 3 oraz § 25 ust. 5.
Zawieszenie rozrachunku transakcji we
właÊciwej izbie rozrachunkowej skutkuje
brakiem rozliczenia transakcji na Rachunku
Klienta.
W przypadku gdy właÊciwa izba rozrachunkowa, z uwagi na dost´pne aktywa
do rozrachunku, dokonała rozrachunku
cz´Êci transakcji nabycia instrumentów
finansowych, BM dokonuje rozliczenia
transakcji w cz´Êciach na Rachunku
Klienta.

§ 51.
1. BM mo˝e zobowiàzaç si´ do przyjmowania zleceƒ kupna instrumentów finansowych na Rachunku bez posiadania
przez Klienta pełnego pokrycia, o którym
mowa w § 49 ust. 2, w chwili wystawiania
przez BM zlecenia brokerskiego (zlecenia z
odroczonym terminem płatnoÊci „OTP”).
2. Przed rozpocz´ciem Êwiadczenia usługi
w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
BM dokonuje oceny indywidualnej
sytuacji Klienta oraz ustala w odr´bnej
umowie:
1) indywidualny limit maksymalnej
wysokoÊci nale˝noÊci za nabywane
instrumenty finansowe,
2) minimalny procent pokrycia zlecenia
kupna, jaki Klient musi posiadaç,
3) współczynnik portfela okreÊlajàcy
maksymalny stosunek wartoÊci nieuregulowanych zobowiàzaƒ z tytułu
OTP do wartoÊci aktywów własnych
zgromadzonych na Rachunku.
3. Warunkiem Êwiadczenia usługi, o której
mowa w ust. 1, jest zło˝enie przez Klienta
w formie pisemnej oÊwiadczenia o jego
sytuacji finansowej pozwalajàcego na
ocen´ stopnia zabezpieczenia wykonania zobowiàzaƒ przez Klienta.
4. Limit, o którym mowa w ust. 2, oznacza
maksymalnà wysokoÊç nieuregulowanych
zobowiàzaƒ, jakie Klient mo˝e zaciàgnàç
wobec BM z tytułu zawartych transakcji
nabycia instrumentów finansowych na
podstawie zleceƒ bez posiadania pełnego
pokrycia.
§ 52.
1. Zapłata za instrumenty finansowe nabyte
na podstawie zlecenia bez posiadania
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

pełnego pokrycia musi zostaç uregulowana przez Klienta najpóêniej w dniu rozrachunku transakcji we właÊciwej izbie rozrachunkowej.
BM mo˝e odmówiç przyj´cia zlecenia
kupna instrumentów finansowych bez
posiadania przez Klienta pełnego pokrycia. BM okreÊla i Podaje Do WiadomoÊci
Klientów instrumenty finansowe, rynki,
systemy notowaƒ lub fazy obrotu, dla których nie b´dzie przyjmował zleceƒ bez
posiadania pełnego pokrycia, jak równie˝
mo˝e ró˝nicowaç wysokoÊç pokrycia
zleceƒ w zale˝noÊci od płynnoÊci poszczególnych instrumentów finansowych.
BM odmawia przyj´cia zlecenia kupna
instrumentów finansowych bez posiadania
pełnego pokrycia, je˝eli jego realizacja
doprowadziłaby do przekroczenia limitu,
o którym mowa w § 51 ust. 2 i 4.
BM ma prawo odmówiç przyj´cia zleceƒ
bez posiadania pełnego pokrycia, gdy
na Rachunku Klienta została ustanowiona
blokada.
BM Podaje Do WiadomoÊci Klientów
minimalnà wysokoÊç pokrycia zleceƒ
w zale˝noÊci od płynnoÊci poszczególnych instrumentów finansowych.
BM anuluje zlecenie Klienta nieopłacone
w całoÊci, je˝eli nie spełnia ono warunków
wynikajàcych z ograniczeƒ, o których
mowa w ust. 2 i 4.
W przypadku niedotrzymania przez
Klienta terminu zapłaty, o którym mowa
w ust. 1, BM zaprzestaje wykonywania
zleceƒ kupna Klienta bez posiadania
pełnego pokrycia, o którym mowa w § 51
ust. 1, ze skutkiem natychmiastowym
przez okres nie dłu˝szy ni˝ 6 miesi´cy.
W przypadku niedotrzymania przez Klienta
terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 1,
BM pobiera opłat´ zgodnie z Taryfà.

§ 53.
1. Dla zabezpieczenia zapłaty zobowiàzaƒ
Klienta wynikajàcych z tytułu wykonania
zleceƒ bez posiadania pełnego pokrycia,
BM przysługuje prawo do działania na
Rachunkach Klienta na podstawie pełnomocnictwa zawartego w umowie, o której
mowa w § 51 ust. 2.
2. Do chwili pełnej zapłaty za nabyte instrumenty finansowe w trybie odroczonej
płatnoÊci BM odmawia dokonania wypłaty
lub przeniesienia instrumentów finansowych, które doprowadziłoby do sytuacji,
w której wartoÊç zgromadzonych na Ra-

3.

4.

chunku aktywów byłaby mniejsza od kwoty
zobowiàzaƒ Klienta wynikajàcych z tytułu
realizacji zleceƒ z odroczonym terminem
płatnoÊci.
W przypadku gdy Klient nie ureguluje
nale˝noÊci wobec BM za instrumenty
finansowe nabyte na podstawie zlecenia
z odroczonym terminem zapłaty najpóêniej
w dniu rozrachunku transakcji we właÊciwej izbie rozrachunkowej, BM zaspokaja
swoje roszczenia, zgodnie z ust. 1, z aktywów Klienta na jego Rachunkach.
Sprzeda˝ instrumentów finansowych i praw
do otrzymania instrumentów finansowych
dokonywana przez BM w przypadku,
o którym mowa w ust. 3, odbywa si´
na podstawie pełnomocnictwa, o którym
mowa w ust. 1, oraz zgodnie z umowà,
o której mowa w § 51 ust. 2.

§ 54.
1. W celu anulowania lub modyfikacji zlecenia Klient powinien zło˝yç odpowiednià
dyspozycj´.
2. Anulowanie lub modyfikacja zlecenia
w trakcie sesji jest dopuszczalne, o ile nie
doszło do zawarcia transakcji realizujàcej
to zlecenie. W przypadku gdy zlecenie
zostało zrealizowane cz´Êciowo, dyspozycja anulowania lub modyfikacji zlecenia
mo˝e byç przyj´ta jedynie do wysokoÊci
niezrealizowanej jego cz´Êci.
3. BM zastrzega sobie prawo odmowy przyj´cia dyspozycji anulowania lub modyfikacji
zlecenia, w przypadku gdy jej realizacj´
uniemo˝liwiajà warunki obrotu, regulacje
danego rynku lub przepisy dotyczàce
obrotu danym instrumentem finansowym.
BM Poda Do WiadomoÊci Klientów strony
internetowe, na których została podana
podstawa prawna lub mo˝na uzyskaç
informacje o rodzajach dyspozycji, które
nie mogà byç anulowane lub modyfikowane,
o których mowa w zdaniu poprzednim.
§ 55.
1. Zło˝enie dyspozycji anulowania lub modyfikacji zlecenia jest mo˝liwe, o ile przewidujà to dokumenty regulujàce zasady i tryb
emisji oraz obrotu danymi pozagiełdowymi instrumentami finansowymi, o których
mowa w § 94.
2. Realizacja zlecenia anulowania lub modyfikacji zlecenia odbywa si´ na warunkach
zapisanych w dokumentach regulujàcych
zasady i tryb obrotu danymi pozagiełdowymi instrumentami finansowymi, o których
mowa w § 94.
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§ 56.
1. W przypadku anulowania przez Organizatora rynku zlecenia brokerskiego, BM
anuluje zlecenie Klienta, na podstawie
którego wystawiono zlecenie brokerskie
(nie dotyczy zleceƒ DDM).
2. W przypadku odrzucenia zlecenia brokerskiego przez Organizatora rynku, z powodów okreÊlonych w regulacjach obowiàzujàcych na danym rynku, BM ponownie
przekazuje zlecenie do realizacji, o ile jest
to zgodne z warunkami zlecenia.
3. BM anuluje zlecenie Klienta w przypadku
decyzji Organizatora rynku o utracie wa˝noÊci zleceƒ o parametrach okreÊlonych
w treÊci takiej decyzji.
4. W przypadku odrzucenia zlecenia brokerskiego przez Brokera z powodów technicznych BM ponownie przekazuje zlecenie
do realizacji, o ile jest to zgodne z warunkami zlecenia.
5. BM anuluje zlecenie w przypadku odmowy
realizacji zlecenia brokerskiego przez
Brokera.
6. BM anuluje zlecenie, w przypadku gdy
zostało ono anulowane przez Brokera,
zgodnie z regulacjami prawnymi obowiàzujàcymi na danym rynku zagranicznym.
7. W przypadku podj´cia decyzji przez Organizatora rynku o utracie wa˝noÊci zleceƒ
brokerskich, tracà wa˝noÊç zlecenia
Klientów, na podstawie których wystawiono
zlecenia brokerskie.
8. Informacja o anulowaniu lub odrzuceniu
zlecenia, o których mowa w ust. 1-7, jest
dost´pna w PUM (dawniej: POK CDM)
lub placówkach Agenta w godzinach ich
otwarcia, a tak˝e za pomocà kanałów
zdalnych.
§ 57.
1. O ile jest to zgodne z przepisami prawa
oraz regulacjami danego rynku, BM
na podstawie odr´bnej umowy z Klientem
mo˝e wykonywaç zlecenia nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych zapisanych na innym rachunku papierów
wartoÊciowych ni˝ okreÊlony w § 3.
2. Do zleceƒ, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio właÊciwe postanowienia
niniejszego Regulaminu, z wyłàczeniem
§ 18 i § 49 ust. 1-2 oraz 4-7.
§ 58.
1. BM Êwiadczy usług´ przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia

2.

3.

4.

5.

instrumentów finansowych w zakresie
Êwiadczonych przez BM usług, w tym
dotyczàcych przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia Tytułów
Uczestnictwa.
Zakres Êwiadczonych usług oraz wykaz
podmiotów współpracujàcych z BM
w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
jest Podawany Do WiadomoÊci Klientów.
BM, wykonujàc usługi przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia
Tytułów Uczestnictwa, działa na zlecenie
towarzystw funduszy inwestycyjnych,
z którymi zawarł stosowne umowy, majàce
za przedmiot, w szczególnoÊci poÊrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Wykaz funduszy inwestycyjnych zarzàdzanych przez towarzystwa, z którymi
BM zawarł umowy, o których mowa
w ust. 3, jest Podawany Do WiadomoÊci
Klientów.
Prawa i obowiàzki Klientów zwiàzane
z nabyciem lub zbyciem Tytułów Uczestnictwa sà szczegółowo opisane w statutach
i prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych.

§ 59.
1. W przypadku gdy statuty lub prospekty
informacyjne funduszy inwestycyjnych
przewidujà mo˝liwoÊç nabywania Tytułów
Uczestnictwa przez współmał˝onków lub
współuczestników, wymagane jest aby
mał˝onkowie lub współuczestnicy, którzy
zgodnie z postanowieniami statutu lub prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego składajà zlecenia, byli stronà
zawartej z BM Umowy. Je˝eli statuty
lub prospekty informacyjne funduszy
inwestycyjnych dopuszczajà mo˝liwoÊç
zło˝enia zleceƒ przez jednego ze współmał˝onków lub współuczestników, wymagane jest, aby stronà Umowy była osoba
składajàca zlecenie.
2. BM przyjmuje zlecenia od przedstawicieli
nale˝ycie umocowanych, w tym w szczególnoÊci zgodnie z wymogami okreÊlonymi
w statutach i prospektach informacyjnych
poszczególnych funduszy inwestycyjnych.
§ 60.
1. BM udost´pnia Klientowi wszelkie informacje dotyczàce posiadanych przez niego
Tytułów Uczestnictwa w takim zakresie,
w jakim posiada dost´p do tych informacji
zgodnie z postanowieniami umów, o których mowa w § 58.
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2.

BM wykonuje wszelkie czynnoÊci zwiàzane z przyjmowaniem i przekazywaniem
zleceƒ nabycia lub zbycia Tytułów Uczestnictwa z nale˝ytà starannoÊcià i nie póêniej
ni˝ w terminach okreÊlonych w statutach
i prospektach informacyjnych funduszy
inwestycyjnych.

§ 61.
BM w prowadzonej działalnoÊci kieruje si´
dbałoÊcià o bezpieczeƒstwo rynku, wskazujàc,
˝e manipulacja instrumentami finansowymi
jest zakazana.

ROZDZIAŁ IV
świadczenie usług w zakResie
oBRotu deRywatami
§ 62.
Ilekroç w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) rachunku zabezpieczajàcym – rozumie
si´ przez to wydzielone subkonta na Rachunku w celu zabezpieczenia realizacji
zobowiàzaƒ wynikajàcych z derywatów,
2) NKK – rozumie si´ przez to Numer Klasyfikacyjny Klienta nadawany przez podmiot
zobowiàzany do jego nadawania zgodnie
z Ustawà,
3) zabezpieczeniu – rozumie si´ przez to
Êrodki pieni´˝ne stanowiàce zabezpieczenie wywiàzania si´ przez Klienta z zobowiàzaƒ wynikajàcych z derywatów.
§ 63.
BM zobowiàzuje si´ do wykonywania zleceƒ
nabycia lub zbycia derywatów, zgodnie z obowiàzujàcymi w tym zakresie przepisami Ustawy,
Rozporzàdzenia, regulacjami Organizatora rynku
oraz regulacjami właÊciwej izby rozliczeniowej
i rozrachunkowej, po aktywowaniu usługi.
§ 64.
1. Przed aktywowaniem usługi, o której
mowa w § 63, Klient zobowiàzany jest:
1) zło˝yç oÊwiadczenie o posiadaniu
NKK lub wniosek o nadanie NKK,
je˝eli Klient nie posiada numeru
NKK,
2) zło˝yç oÊwiadczenie o sytuacji
finansowej,
3) spełniç dodatkowe warunki, inne ni˝
w pkt 1 i 2, Podane Do WiadomoÊci
Klientów, wynikajàce z warunków
obrotu, regulacji danego rynku lub
przepisów dotyczàcych obrotu danym
instrumentem finansowym.

2.

3.

BM niezwłocznie po zło˝eniu przez
Klienta wniosku o nadanie NKK wyst´puje
do podmiotu, o którym mowa w § 62 pkt 2,
o otwarcie konta indywidualnego.
Klient mo˝e składaç zlecenia po uzyskaniu
przez BM od podmiotu, o którym mowa
w § 62 pkt 2 potwierdzenia, ˝e dla Klienta
zostało otwarte konto indywidualne oraz
co najmniej jeden portfel, a informacje
o tym fakcie zostały przekazane do Organizatora rynku.

§ 65.
1. BM, dla Klienta, któremu aktywował
usług´ okreÊlonà w § 63, otwiera
rachunek zabezpieczajàcy.
2. Rachunek zabezpieczajàcy składa si´
z wydzielonych subkont rachunku
pieni´˝nego Klienta.
3. Ârodki pieni´˝ne zaewidencjonowane
na rachunku zabezpieczajàcym stanowià
zabezpieczenie wywiàzania si´ Klienta
z zobowiàzaƒ wynikajàcych z derywatów.
§ 66.
Uznanie lub obcià˝enie rachunku zabezpieczajàcego Êrodkami pieni´˝nymi nast´puje
w wyniku:
1) zło˝enia, anulowania lub modyfikacji
zlecenia nabycia lub zbycia derywatów,
2) zawarcia transakcji nabycia lub zbycia
derywatów,
3) uzupełnienia lub zwrotu zabezpieczenia
na zasadach okreÊlonych w § 79,
4) dokonania dziennego lub ostatecznego
rozliczenia zwiàzanego z posiadanymi
derywatami w sposób i na zasadach
przewidzianych w standardach derywatów
oraz warunkach obrotu,
5) innych operacji na derywatach, zgodnych
ze standardem i warunkami obrotu ustalonymi dla poszczególnych derywatów.
§ 67.
1. BM okreÊla maksymalny limit zaanga˝owania Klienta w derywaty, który Podaje
Do WiadomoÊci Klientów.
2. BM okreÊla indywidualny limit zaanga˝owania Klienta w derywaty.
3. WysokoÊç limitu, o którym mowa w ust. 2,
jest uzale˝niona od wartoÊci instrumentów
finansowych zapisanych na Rachunku,
wartoÊci obrotów na tym Rachunku,
terminowoÊci rozliczeƒ transakcji zawartych z odroczonym terminem zapłaty
oraz rzetelnoÊci spłaty kredytu na zakup
instrumentów finansowych.
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4.

5.

Przekroczenie limitu, o którym mowa
w ust. 1 lub 2, skutkuje odmowà przyj´cia
przez BM kolejnych zleceƒ powodujàcych otwarcie pozycji na derywatach.
BM poinformuje Klienta o koniecznoÊci
zlikwidowania przekroczenia limitu koncentracji dla NKK, okreÊlonego przez właÊciwà
izb´ rozliczeniowà, je˝eli właÊciwa izba
rozliczeniowa nie dokonała zamkni´cia
pozycji w liczbie powodujàcej przekroczenie
tego limitu i poinformuje BM o przekroczeniu tego limitu. W przypadku braku likwidacji
przekroczenia limitu koncentracji dla NKK
BM lub właÊciwa izba rozliczeniowa dokona
zamkni´cia pozycji w liczbie powodujàcej
przekroczenie limitu koncentracji.

§ 68.
BM odmawia zrealizowania zlecenia Klienta,
w przypadku gdy realizacja zlecenia Klienta
spowoduje przekroczenie przez BM limitów
zaanga˝owania okreÊlonych dla BM przez
właÊciwà izb´ rozliczeniowà lub Organizatora
rynku.
§ 69.
1. Przed zło˝eniem zlecenia Klient zobowiàzany jest zapoznaç si´ z dokumentami
okreÊlajàcymi warunki obrotu danymi derywatami.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1,
udost´pnia w PUM (dawniej: POK CDM)
oraz w placówkach Agenta.
3. Przez zło˝enie zlecenia Klient wyra˝a zgod´
na warunki okreÊlone w dokumentach,
o których mowa w ust. 1.
§ 70.
1. BM ustala maksymalnà liczb´ derywatów, na którà b´dzie mogło opiewaç zlecenie. Liczba ta jest okreÊlona odr´bnie
dla poszczególnych rodzajów derywatów.
Informacj´ w tym zakresie BM Podaje
Do WiadomoÊci Klientów.
2. BM odmawia przyj´cia zlecenia nabycia
lub zbycia derywatów w sytuacjach,
w których ograniczenia przyjmowania
zleceƒ wynikajà z warunków obrotu.
§ 71.
1. Z zastrze˝eniem ust. 3, składajàc zlecenie nabycia lub zbycia derywatów, Klient
zobowiàzany jest posiadaç na Rachunku
Êrodki pieni´˝ne niezb´dne do ustanowienia wst´pnego zabezpieczenia. Ponadto
Klient zobowiàzany jest posiadaç na Rachunku Êrodki pieni´˝ne w wysokoÊci
równej przewidywanej prowizji.

2.

3.

4.

W przypadku zleceƒ zamykajàcych otwarte
pozycje BM odst´puje od wymogu posiadania na Rachunku Êrodków pieni´˝nych
w wysokoÊci równej przewidywanej prowizji.
W przypadku zleceƒ nabycia, których przedmiotem sà opcje i jednostki indeksowe,
pokrycie sprawdzane jest na zasadach
okreÊlonych w § 49 ust. 2, o ile zlecenie
nie jest zleceniem zamykajàcym otwarte
pozycje.
WartoÊç wst´pnego zabezpieczenia,
o którym mowa w ust. 1, sprawdzana
jest przed przekazaniem do realizacji
zlecenia brokerskiego.

§ 72.
1. W przypadku gdy Klient składa kilka zleceƒ
nabycia lub zbycia derywatów, zabezpieczenie sprawdzane jest w kolejnoÊci ich
składania.
2. W przypadku stwierdzenia braku
zabezpieczenia w Êrodkach pieni´˝nych
na Rachunku Klienta BM nie realizuje
zlecenia Klienta.
§ 73.
1. Z zastrze˝eniem ust. 2, w celu zabezpieczenia realizacji zobowiàzaƒ wynikajàcych
z derywatów, Klient zobowiàzany jest do
utrzymywania na rachunku zabezpieczajàcym zabezpieczenia wszystkich otwartych
pozycji w takiej wysokoÊci, aby wszystkie
otwarte pozycje oraz aktywne zlecenia
na derywaty były zabezpieczone.
2. Zabezpieczenia nie ustanawia si´, je˝eli
Êwiadczenie przez BM usług maklerskich
w zakresie derywatów nie wymaga ustanowienia zabezpieczenia przez Klienta.
3. Wymagane zabezpieczenie jest okreÊlane
przez BM, w oparciu o metodyk´ oraz
parametry ryzyka inwestycyjnego, okreÊlone przez właÊciwà izb´ rozliczeniowà.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1,
jest ustanawiane w Êrodkach pieni´˝nych
zaewidencjonowanych na Rachunku,
na zasadach okreÊlonych w niniejszym
rozdziale oraz warunkach obrotu.
§ 74.
BM okreÊla i Podaje Do WiadomoÊci Klientów
informacj´ o wysokoÊci lub sposobie wyliczenia
wysokoÊci wst´pnego, minimalnego oraz maksymalnego zabezpieczenia wymaganego dla poszczególnych derywatów, w tym informacje o:
1) przyj´tej metodyce oraz parametrach
ryzyka inwestycyjnego, okreÊlonych
przez właÊciwà izb´ rozliczeniowà,
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2)

współczynnikach, które modyfikujà metodyk´ lub parametry, o których mowa w pkt 1.

§ 75.
1. Wst´pne zabezpieczenie wnoszone jest
przez Klienta, w przypadku gdy składane
zlecenie jest zleceniem otwierajàcym
pozycj´.
2. Wst´pne zabezpieczenie nie musi byç
wnoszone, je˝eli realizacja składanego
zlecenia doprowadzi do zamkni´cia otwartej pozycji, jak równie˝ do otwarcia pozycji
skorelowanej, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Wniesienie wst´pnego zabezpieczenia
jest konieczne, tak˝e w przypadku gdy
w wyniku zło˝enia przez Klienta zlecenia
zamykajàcego otwartà pozycj´ mo˝e powstaç sytuacja, w której niezabezpieczona
zostanie pozycja uprzednio skorelowana.
4. BM mo˝e za˝àdaç wniesienia dodatkowego zabezpieczenia w zwiàzku z posiadaniem przez Klienta pozycji skorelowanych, je˝eli za˝àda tego właÊciwa izba
rozliczeniowa z powodu:
1) ryzyka zwiàzanego z liczbà otwieranych lub ju˝ otwartych przez Klienta
pozycji skorelowanych lub
2) spreadu wewnàtrz klasy.
W przypadku niewniesienia dodatkowego
zabezpieczenia przez Klienta, BM dokona zamkni´cia skorelowanych pozycji
Klienta oraz odmówi przyj´cia kolejnych
zleceƒ powodujàcych zwi´kszenie liczby
pozycji skorelowanych albo ustali z Klientem inny sposób post´powania.
§ 76.
1. Je˝eli w wyniku zawarcia transakcji nabycia
lub zbycia derywatów wartoÊç zabezpieczenia, pomniejszona o ewentualnà strat´
wynikajàcà z zamkni´cia pozycji, przewy˝sza maksymalnà wartoÊç zabezpieczenia, BM, z zastrze˝eniem ust. 2, znosi
blokad´ Êrodków pieni´˝nych stanowiàcych
nadwy˝k´ ponad maksymalnà wartoÊç
zabezpieczenia.
2. Zniesienie blokady zabezpieczenia wniesionego do właÊciwej izby rozliczeniowej
nast´puje na podstawie dokumentów
otrzymanych przez BM z tej izby.
§ 77.
1. WysokoÊç wniesionego przez Klienta
zabezpieczenia, poczàwszy od dnia
otwarcia pozycji, podlega bie˝àcym
rozrachunkom rynkowym prowadzonym
przez właÊciwà izb´ rozliczeniowà.

2.

Dokonanie na podstawie dziennej/ostatecznej ceny rozliczeniowej bie˝àcych rozrachunków rynkowych prowadzi do aktualizacji wysokoÊci wniesionego przez Klienta
zabezpieczenia. W przypadku zamkni´cia
pozycji przez Klienta aktualizacja nast´puje na podstawie cen, po jakich zostały
zawarte transakcje zamykajàce pozycje.

§ 78.
1. BM kontroluje wysokoÊç zabezpieczenia
dla otwartych przez Klienta pozycji zgodnie
z postanowieniami niniejszego rozdziału.
2. Informacja o wysokoÊci wymaganego zabezpieczenia oraz zobowiàzaniach wynikajàcych z otwartych pozycji Klienta dost´pna
jest, nie wczeÊniej ni˝ po dokonaniu bie˝àcych rozrachunków rynkowych, o których
mowa w § 77, w PUM (dawniej: POK CDM)
lub w placówkach Agenta w godzinach
ich otwarcia, a tak˝e za pomocà kanałów
zdalnych.
§ 79.
1. Je˝eli w wyniku bie˝àcych rozrachunków
rynkowych łàczna wartoÊç zabezpieczenia
przekroczy maksymalnà wysokoÊç zabezpieczenia, BM znosi blokad´ Êrodków
pieni´˝nych stanowiàcych nadwy˝k´ ponad
maksymalne zabezpieczenie, przy czym
blokada nie b´dzie zniesiona, o ile to zniesienie powodowałoby obni˝enie posiadanego zabezpieczenia poni˝ej minimalnej
wysokoÊci zabezpieczenia, okreÊlonego
przez właÊciwà izb´ rozliczeniowà.
2. Je˝eli wskutek zmiany w składzie portfela
lub niekorzystnej dla Klienta sytuacji na
rynku łàczna wartoÊç zabezpieczenia ustanowionego przez Klienta spadnie poni˝ej
minimalnej wysokoÊci zabezpieczenia,
BM dokonuje uzupełnienia zabezpieczenia do maksymalnej wysokoÊci ze Êrodków
pieni´˝nych znajdujàcych si´ na Rachunku
Klienta.
3. W przypadku nadzwyczajnej zmiany ceny
majàcej miejsce w trakcie sesji, a w szczególnoÊci w sytuacji, w której Êrodki pieni´˝ne na rachunku zabezpieczajàcym nie wystarczajà na pokrycie strat wynikajàcych
z otwartych przez Klienta pozycji, BM
uzupełnia zabezpieczenie do maksymalnej
wysokoÊci przed dokonaniem bie˝àcych
rozrachunków rynkowych, o których mowa
w § 25, z uwzgl´dnieniem potencjalnej
straty wynikajàcej ze zmiany ceny derywatów. Postanowienia § 80 ust. 1 oraz ust. 3-5
stosuje si´ wówczas odpowiednio, z tym
˝e BM ˝àda od Klienta natychmiastowego
uzupełnienia zabezpieczenia do maksymalnej wysokoÊci.
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4.

BM uzupełnia zabezpieczenie równie˝
w przypadku podniesienia przez właÊciwà
izb´ rozliczeniowà wysokoÊci wymaganego zabezpieczenia, o ile taka zmiana
doprowadzi do spadku wartoÊci zabezpieczenia ustanowionego przez Klienta
poni˝ej wymaganej wartoÊci.

§ 80.
1. Je˝eli wartoÊç Êrodków pieni´˝nych na
Rachunku Klienta nie jest wystarczajàca
do uzupełnienia zabezpieczenia w przypadkach okreÊlonych w § 79, Klient jest
zobowiàzany do uzupełnienia zabezpieczenia do maksymalnej wysokoÊci zabezpieczenia.
2. Informacja o koniecznoÊci uzupełnienia
zabezpieczenia dost´pna jest w Systemie, w PUM (dawniej: POK CDM) lub
w placówkach Agenta.
3. Z zastrze˝eniem § 79 ust. 2 uzupełnienie
zabezpieczenia w trybie, o którym mowa
w ust. 1, powinno nastàpiç nie póêniej ni˝
na 30 minut przed rozpocz´ciem notowaƒ
danych derywatów w dniu nast´pujàcym
po dniu, w którym zabezpieczenie spadło
poni˝ej minimalnej wartoÊci.
4. Je˝eli zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w trybie okreÊlonym w ust. 1 i 3, BM
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Klienta w Umowie, zamyka pozycje
Klienta.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4,
BM dokonuje zamkni´cia pozycji Klienta
w zakresie, w jakim jest to niezb´dne do
przywrócenia zabezpieczenia do maksymalnej wysokoÊci zabezpieczenia dla
pozostałych na Rachunku pozycji, kierujàc
si´ zasadà minimalizacji ewentualnej
nadwy˝ki ponad wymagane zabezpieczenie maksymalne oraz zasadà minimalizacji
liczby zamykanych pozycji.
6. Zlecenie zamykajàce pozycj´ jest wystawiane przez BM na warunkach umo˝liwiajàcych jego wykonanie z uwzgl´dnieniem wielkoÊci, płynnoÊci i mo˝liwego czasu
realizacji zamykanej pozycji w stosunku
do bie˝àcej sytuacji na rynku.
7. Je˝eli realizacja zlecenia zamykajàcego
pozycj´ doprowadzi do powstania straty,
pomimo uwzgl´dnienia wartoÊci zabezpieczenia wniesionego przez Klienta, Klient
zobowiàzany jest do niezwłocznego uzupełnienia brakujàcej kwoty.
8. Je˝eli w przypadku wystàpienia sytuacji,
o której mowa w ust. 7, Klient nie uzu-

pełni brakujàcej kwoty bez zb´dnej
zwłoki, BM w celu dokonania ostatecznego rozliczenia zawartej transakcji
skorzysta z prawa do działania na Rachunku Klienta, na podstawie pełnomocnictwa zawartego w Umowie.
BM ma prawo pokryç powstałà strat´
z aktywów Klienta zgromadzonych
na Rachunku, w nast´pujàcy sposób:
1) pobraç Êrodki pieni´˝ne w sposób
przewidziany w § 25 ust. 6,
2) sprzedaç instrumenty finansowe
zgromadzone na Rachunkach
Klienta w BM, na wybranym przez
BM rynku bez okreÊlania limitu ceny,
a w przypadku gdy warunki obrotu
nie dopuszczajà takiej mo˝liwoÊci,
z limitem ceny umo˝liwiajàcym
niezwłoczne wykonanie zlecenia.
§ 81.
1. Je˝eli rozliczenie derywatów nast´puje
poprzez dostaw´ instrumentu bazowego,
Klient zobowiàzany do dostawy ma obowiàzek posiadania instrumentów finansowych b´dàcych przedmiotem dostawy
na Rachunku i zło˝enia w terminie okreÊlonym w warunkach obrotu dyspozycji
przelewu tych instrumentów finansowych
na konto dostawy we właÊciwej izbie
rozrachunkowej.
2. Je˝eli Klient posiada na Rachunku
instrumenty finansowe mogàce byç
przedmiotem dostawy, a nie dopełni
obowiàzku, o którym mowa w ust. 1,
BM, na podstawie pełnomocnictwa
zawartego w Umowie, bez odr´bnej
dyspozycji Klienta, dokona przelewu
wybranych przez BM instrumentów
finansowych.
3. Klient zobowiàzany do zapłaty za instrumenty finansowe b´dàce przedmiotem
dostawy ma obowiàzek posiadania
na Rachunku Êrodków pieni´˝nych
w wysokoÊci wymaganej do nabycia
tych instrumentów.
4. W przypadku niewywiàzania si´ Klienta
z obowiàzków wynikajàcych z posiadania
derywatów rozliczanych poprzez dostaw´
instrumentu bazowego postanowienia
§ 80 ust. 8 stosuje si´ odpowiednio.
§ 82.
1. Dla zabezpieczenia zapłaty zobowiàzaƒ
wynikajàcych z posiadanych derywatów
Klient udziela BM pełnomocnictwa,
zawartego w Umowie, do działania na
Rachunku Klienta w BM.
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2.

BM ma prawo zaspokoiç swoje roszczenia z aktywów Klienta na jego Rachunkach,
je˝eli zaspokojenie roszczeƒ BM z ustanowionych zabezpieczeƒ nie pokryło w całoÊci roszczeƒ BM. BM ma prawo zaspokoiç swoje roszczenia z aktywów Klienta
innych ni˝ Êrodki pieni´˝ne poprzez ich
sprzeda˝. Sprzeda˝ b´dzie dotyczyç
aktywów o najni˝szej wartoÊci umo˝liwiajàcej uzyskanie Êrodków na pokrycie
tych roszczeƒ.

ROZDZIAŁ V
świadczenie usług
wykonywania zleceń naBycia
luB zBycia zagRanicznych
instRumentów finansowych
§ 83.
1. BM umo˝liwi Klientowi składanie zleceƒ
nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych po aktywowaniu usługi.
2. Warunki aktywacji usługi i dost´pu
do poszczególnych rynków zagranicznych
BM Podaje Do WiadomoÊci Klientów.
3. W przypadku niespełnienia przez Klienta
warunków, okreÊlonych w trybie, o którym
mowa w ust. 2, BM blokuje dost´p do poszczególnych rynków zagranicznych.
§ 84.
1. BM zobowiàzuje si´ do nabycia lub zbycia
na rachunek Klienta zagranicznych instrumentów finansowych w krajach, o których
mowa w ust. 2, je˝eli:
1) na podstawie umowy zawartej z BM
przynajmniej jeden podmiot zobowiàzał
si´ do przechowywania zagranicznych
instrumentów finansowych nale˝àcych
do Klientów, zwany dalej podmiotem
przechowujàcym, oraz
2) BM jest uczestnikiem rynku, okreÊlonego zgodnie z ust. 2, lub na podstawie umowy zawartej z BM przynajmniej jeden Broker zobowiàzał si´ do
zawierania transakcji kupna i sprzeda˝y zagranicznych instrumentów
finansowych, na podstawie zleceƒ
zło˝onych przez BM.
2. BM okreÊla i Podaje Do WiadomoÊci
Klientów wykaz krajów wraz z informacjà
o rynkach zagranicznych, na których BM
b´dzie dokonywaç czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1, a tak˝e terminach rozliczenia transakcji.

3.

4.

BM okreÊla i Podaje Do WiadomoÊci
Klientów informacje o podmiocie przechowujàcym oraz o Brokerze, o których
mowa w ust. 1.
BM nie wykonuje zleceƒ zbycia zagranicznych instrumentów finansowych, b´dàcych w posiadaniu Klienta oraz nie realizuje
dyspozycji dotyczàcych przechowywania
lub rejestrowania zagranicznych instrumentów finansowych, jeÊli nie sà one przedmiotem obrotu na rynkach zagranicznych,
na których BM Êwiadczy usługi w zakresie
wykonywania zleceƒ nabycia lub zbycia
zagranicznych instrumentów finansowych
lub nie sà one przedmiotem usług Êwiadczonych przez podmiot przechowujàcy.

§ 85.
1. BM okreÊla zagraniczne instrumenty
finansowe, które sà przedmiotem jego
usług na poszczególnych rynkach zagranicznych, o których mowa w § 84 ust. 2.
2. Lista zagranicznych instrumentów
finansowych, o których mowa w ust. 1,
jest Podawana Do WiadomoÊci Klientów.
§ 86.
Zlecenie dotyczàce nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku zagranicznym
składane przez Klienta powinno zawieraç
dane wymagane przepisami prawa polskiego
lub prawa obowiàzujàcego w krajach, o których
mowa w § 84 ust. 2, z zastrze˝eniem regulacji
obowiàzujàcych na danym rynku zagranicznym.
§ 87.
1. Rodzaje zleceƒ zwiàzanych z rynkami
zagranicznymi oraz dodatkowe warunki
ich realizacji sà Podawane Do WiadomoÊci
Klientów.
2. BM Podaje Do WiadomoÊci Klientów
godziny wykonywania zleceƒ na rynkach
zagranicznych.
3. Warunkiem wykorzystania nale˝noÊci
wynikajàcych z transakcji zawieranych
na rynkach zagranicznych jest:
1) zabezpieczenie ich rozliczenia przez
fundusz zabezpieczajàcy dla danego
rynku zagranicznego, chyba ˝e:
a) w warunkach dodatkowych,
o których mowa w ust. 1, zostało
okreÊlone inaczej,
b) nale˝noÊci pochodzà z transakcji
na zagranicznych instrumentach
finansowych, których wykaz został
przez BM okreÊlony i Podany
Do WiadomoÊci Klientów,
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2) w przypadku nale˝noÊci z transakcji
sprzeda˝y wykorzystywanych do transakcji kupna – rozliczenie przebiega
w tej samej izbie rozliczeniowej i dotyczy tego samego Rachunku, a tak˝e
odbywa si´ w tej samej walucie.
§ 88.
1. Po uzyskaniu odpowiedniego wyciàgu
z rachunku prowadzonego przez podmiot
przechowujàcy zagraniczne instrumenty
finansowe lub potwierdzenia zawarcia
transakcji od Brokera, BM zapisuje na
Rachunku prawa do otrzymania zagranicznych instrumentów finansowych lub
nale˝noÊci z tytułu sprzeda˝y.
2. Po rozliczeniu transakcji zawartej na rynku
zagranicznym BM zapisuje na Rachunku
nabyte lub deponowane zagraniczne instrumenty finansowe.
3. Je˝eli zlecenie nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych
wykonywane na rynkach zagranicznych
zostanie zrealizowane poprzez wi´cej
ni˝ jednà transakcj´ w trakcie jednej sesji,
BM zapisuje te transakcje na Rachunku
Klienta zbiorczo z danej sesji, o ile jest
to technicznie mo˝liwe, z uwzgl´dnieniem
czasu realizacji poszczególnych transakcji.
Z tytułu wykonywania zleceƒ nabycia
lub zbycia zagranicznych instrumentów
finansowych BM pobiera opłat´ lub prowizj´ zgodnie z Taryfà.
§ 89.
1. Zapisy na Rachunku dokonywane sà
zgodnie z przepisami prawa okreÊlajàcymi
przeniesienie praw z zagranicznych instrumentów finansowych w kraju, w którym
nabywane lub zbywane sà zagraniczne
instrumenty finansowe i nast´puje
po rozrachunku tych transakcji w czasie
pracy BM.
2. Koszty publiczno-prawne poniesione przez
BM w zwiàzku z realizacjà, na zlecenie
Klienta, transakcji na rynkach zagranicznych
obcià˝ajà Klienta.
3. W przypadku gdy na rynku zagranicznym
przepisy prawne uniemo˝liwiajà rejestrowanie zagranicznych instrumentów finansowych lub Êrodków pieni´˝nych nale˝àcych do Klientów w sposób zapewniajàcy
wyodr´bnienie ich od aktywów podmiotu
przechowujàcego lub aktywów BM, BM
takà informacj´ Podaje Do WiadomoÊci
Klientów oraz uzyskuje zgod´ Klienta
na taki sposób przechowywania zagranicznych instrumentów finansowych.

ROZDZIAŁ VI
świadczenie usług w zakResie
zleceń naBycia instRumentów
finansowych w ofeRcie
puBlicznej i w oBRocie
pieRwotnym
§ 90.
1. BM Êwiadczy na rzecz Klienta usługi
w zakresie nabywania instrumentów
finansowych oferowanych w obrocie
pierwotnym lub w ofercie publicznej
na podstawie zlecenia Klienta.
2. BM przyjmuje zlecenia Klienta zło˝one
w formie pisemnej, a tak˝e za pomocà
kanałów zdalnych, je˝eli pozwalajà na to
obowiàzujàce przepisy prawa i postanowienia odpowiedniego dokumentu informacyjnego.
3. Zlecenia dotyczàce usług w obrocie pierwotnym lub ofercie publicznej obejmujà
czynnoÊci z zakresu: dokonywania zapisów na instrumenty finansowe oferowane w obrocie pierwotnym lub w ofercie
publicznej, deponowania przydzielonych
lub nabytych instrumentów finansowych
na wskazanym rachunku Klienta oraz
wskazywania rachunku Klienta do dokonywania zwrotu Êrodków pieni´˝nych
w sytuacji zaistnienia takiej koniecznoÊci
w toku przeprowadzanej oferty publicznej
lub obrotu pierwotnego.
4. Przyj´cie zlecenia nabycia instrumentów
finansowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w ofercie publicznej mo˝e byç
uzale˝nione od zło˝enia oÊwiadczenia
o zapoznaniu si´ z dokumentem informacyjnym i zaakceptowaniu jego warunków
przez Klienta.
5. Osobà upowa˝nionà do składania zleceƒ
kupna instrumentów finansowych w obrocie
pierwotnym lub ofercie publicznej wystawianych za poÊrednictwem Rachunku
jest Klient oraz jego przedstawiciele, posiadajàcy umocowanie w pełnym zakresie
do dysponowania Rachunkiem, o ile postanowienia odpowiedniego dokumentu
informacyjnego nie wykluczajà tej zasady.
§ 91.
Klienci, dla których BM Êwiadczy usługi
w zakresie ofert publicznych lub obrotu
pierwotnego, sà zobowiàzani do zapłacenia
prowizji zwiàzanej z dokonaniem przydziału
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instrumentów finansowych za poÊrednictwem
systemu informatycznego Organizatora rynku,
w przypadku gdy przydział instrumentów finansowych dokonywany jest za poÊrednictwem
systemu informatycznego Organizatora rynku.
§ 92.
1. BM Podaje Do WiadomoÊci Klientów
informacj´ o obsługiwanych ofertach
publicznych lub obrocie pierwotnym
zawierajàcà szczegółowe warunki przyjmowania zleceƒ oraz wysokoÊç prowizji.
2. Postanowienia § 50 stosuje si´
odpowiednio.
§ 93.
Na podstawie odpowiedniej dyspozycji BM
składa w imieniu Klienta:
1) zapis w obrocie pierwotnym
lub ofercie publicznej,
2) wymagane oÊwiadczenia zwiàzane
z tym zapisem.

ROZDZIAŁ VII
świadczenie usług
wykonywania zleceń naBycia
luB zBycia pozagiełdowych
instRumentów finansowych
§ 94.
1. Przed zło˝eniem zlecenia Klient zobowiàzany jest zapoznaç si´ z dokumentami
okreÊlajàcymi zasady i tryb emisji oraz
obrotu danymi pozagiełdowymi instrumentami finansowymi.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1,
sà Podawane Do WiadomoÊci Klientów.
3. Przez zło˝enie zlecenia Klient wyra˝a
zgod´ na warunki okreÊlone w dokumentach, o których mowa w ust. 1.
§ 95.
Zlecenia przyjmowane sà w formie, trybie oraz
miejscach okreÊlonych w dokumentach regulujàcych zasady i tryb emisji oraz obrotu danymi
pozagiełdowymi instrumentami finansowymi.
§ 96.
Zlecenie nabycia lub zbycia pozagiełdowych
instrumentów finansowych zawiera zapisy
zgodne z dokumentami regulujàcymi zasady
i tryb emisji oraz obrotu i innymi odpowiednimi
przepisami dotyczàcymi danych pozagiełdowych instrumentów finansowych.

§ 97.
1. Zlecenie zbycia pozagiełdowych instrumentów finansowych mo˝e byç wystawione tylko na niezablokowane pozagiełdowe
instrumenty finansowe, które sà zaewidencjonowane na rachunku pozagiełdowych instrumentów finansowych, chyba
˝e warunki blokady dopuszczajà wystawienie zlecenia zbycia zablokowanych
pozagiełdowych instrumentów finansowych.
2. W przypadku zlecenia nabycia pozagiełdowych instrumentów finansowych Klient
zobowiàzany jest posiadaç na rachunku
pieni´˝nym niezablokowane Êrodki pieni´˝ne w wysokoÊci 100% wartoÊci zlecenia
oraz przewidzianej prowizji zwiàzanej
z dokonaniem danej transakcji najpóêniej
w chwili wystawienia zlecenia nabycia.
3. Ârodki pieni´˝ne oraz pozagiełdowe
instrumenty finansowe stanowiàce
pokrycie zlecenia sà blokowane.

ROZDZIAŁ VIII
zaBezpieczenia
wieRzytelności
§ 98.
1. BM wykonuje czynnoÊci zwiàzane
z ustanawianiem i realizacjà zabezpieczeƒ wierzytelnoÊci na instrumentach
finansowych, z zastrze˝eniem ust. 6.
2. BM dokonuje na Rachunku blokady
instrumentów finansowych w zwiàzku
z ustanawianiem zabezpieczenia wyłàcznie na podstawie: dyspozycji Klienta,
umowy o ustanowieniu zabezpieczenia
oraz dokumentu, z którego wynika
zabezpieczana wierzytelnoÊç.
3. BM znosi blokad´ instrumentów finansowych ustanowionà na zabezpieczenie
wierzytelnoÊci w zwiàzku z upadkiem zabezpieczenia lub jego realizacjà. Zniesienie
blokady nast´puje wraz ze spełnieniem
warunków przewidzianych w umowie
o ustanowieniu zabezpieczenia lub
na podstawie oÊwiadczenia wierzyciela.
4. BM przenosi instrumenty finansowe,
na których ustanawiane jest zabezpieczenie, na rachunek wierzyciela z utrzymaniem lub zwolnieniem blokady, o ile
tak stanowi umowa o ustanowieniu
zabezpieczenia.
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5.

6.

BM odmawia, w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem, podj´cia czynnoÊci
zwiàzanych z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelnoÊci po umo˝liwieniu
zło˝enia przez Klienta wyjaÊnieƒ, je˝eli
z dokumentów dotyczàcych zabezpieczonej wierzytelnoÊci lub z umowy o ustanowieniu zabezpieczenia wynika, ˝e sà one
sprzeczne z Kodeksem cywilnym, Ustawà,
Rozporzàdzeniem, ustawà z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, ustawà z dnia
2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, ustawà z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów, ustawà z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ustawà
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarzàdzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz
z przepisami wykonawczymi.
BM okreÊla rodzaj instrumentów finansowych, w zakresie których nie b´dzie wykonywał czynnoÊci zwiàzanych z zabezpieczeniem wierzytelnoÊci. Odpowiednia informacja jest Podawana Do WiadomoÊci
Klientów.

ROZDZIAŁ IX
zamknięcie Rachunku
§ 99.
1. Ka˝da ze stron Umowy mo˝e jà wypowiedzieç z zachowaniem 30-dniowego
terminu wypowiedzenia.
2. BM ma prawo wypowiedzieç Umow´,
w przypadku gdy zaistniał co najmniej jeden
z nast´pujàcych wa˝nych powodów:
1) niedostarczenie informacji lub dokumentu umo˝liwiajàcego BM zastosowanie Êrodków bezpieczeƒstwa
finansowego, zgodnie z ustawà o przeciwdziałaniu praniu pieni´dzy oraz
finansowaniu terroryzmu,
2) wykorzystanie Rachunku do wprowadzania do obrotu wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych
êródeł, nieujawnionych êródeł lub
finansowania terroryzmu,
3) obj´cie Klienta, jego przedstawiciela
lub strony transakcji realizowanej na
Rachunku krajowymi bàdê mi´dzynarodowymi sankcjami lub embargami,

4) wykorzystanie Rachunku przez Klienta/jego przedstawiciela do aktywnoÊci
przynoszàcej korzyÊci podmiotom
obj´tym krajowymi bàdê mi´dzynarodowymi sankcjami lub embargami,
5) nieprzedstawienie informacji lub dokumentu wymaganego przez przepisy
z zakresu instrumentów finansowych
do Êwiadczenia usługi maklerskiej,
6) pobranie nale˝nej opłaty z Rachunku
nie jest mo˝liwe, pomimo ˝e:
a) upłyn´ło co najmniej 2 miesiàce
od dnia wymagalnoÊci,
b) Klient został powiadomiony
o obowiàzku pokrycia zadłu˝enia (wezwany do zapłaty),
7) przez okres 6 miesi´cy na Rachunku
nie były zapisane instrumenty finansowe ani te˝ Êrodki pieni´˝ne,
8) Klient naruszył postanowienia Umowy,
9) zmiana przepisów prawa, która uniemo˝liwia dalsze Êwiadczenie przez
BM usług maklerskich w zakresie
ustalonym Umowà,
10) zmiana wykładni przepisów prawa,
b´dàca skutkiem wydania orzeczenia sàdowego lub uchwały, decyzji,
rekomendacji, innego aktu przez urzàd
lub organ uprawniony do wydawania
wià˝àcych firmy inwestycyjne regulacji,
która uniemo˝liwia dalsze Êwiadczenie
przez BM usług maklerskich w zakresie
ustalonym Umowà.
§ 100.
WygaÊni´cie Umowy nast´puje wskutek:
1) rozwiàzania Umowy, w tym upływu terminu
wypowiedzenia,
2) Êmierci Klienta b´dàcego osobà fizycznà,
3) wykreÊlenia z odpowiedniego rejestru
w wyniku likwidacji lub upadłoÊci Klienta,
o którym mowa w § 10 ust. 4-5.
§ 101.
1. Zamkni´cie Rachunku nast´puje na podstawie dyspozycji Klienta albo w wyniku
wypowiedzenia Umowy lub jej wygaÊni´cia.
Zło˝enie przez Klienta dyspozycji zamkni´cia Rachunku jest równoznaczne
z wypowiedzeniem Umowy i powoduje
jej wygaÊni´cie po upływie okresu
wypowiedzenia.
2. Przed zło˝eniem dyspozycji zamkni´cia
Rachunku Klient powinien zadysponowaç
zapisanymi na Rachunku instrumentami
finansowymi i Êrodkami pieni´˝nymi
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oraz pokryç wszystkie opłaty i prowizje
z tytułu Êwiadczonych Klientowi usług
oraz innych zobowiàzaƒ Klienta wobec
BM wynikajàcych z Umowy.
3. Klient udziela, w Umowie, pełnomocnictwa
do sprzeda˝y instrumentów finansowych
zapisanych na Rachunku, którymi Klient
nie zadysponował zgodnie z ust. 2, po upływie 14 dni od daty zakoƒczenia okresu
wypowiedzenia.
4. Je˝eli po zamkni´ciu Rachunku, BM
poniósł koszty w zwiàzku z przechowywaniem instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku, BM mo˝e ˝àdaç
zwrotu tych kosztów od Klienta lub innych
osób uprawnionych do dysponowania tymi
instrumentami finansowymi. Dochodzenie
roszczeƒ BM nast´puje na zasadach
ogólnych.
§ 102.
W przypadku wygaÊni´cia Umowy z przyczyn
innych ni˝ wypowiedzenie Umowy przez Klienta
§ 101 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

ROZDZIAŁ X
pełnomocnictwa
§ 103.
1. Klient mo˝e udzieliç pełnomocnictwa
do dysponowania jego Rachunkiem.
2. Pełnomocnikiem mo˝e byç osoba posiadajàca pełnà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych.
3. BM ma prawo ograniczyç liczb´ pełnomocników uprawnionych do dysponowania
Rachunkiem. Informacja o ograniczeniu
liczby pełnomocników jest Podawana
Do WiadomoÊci Klientów.
4. Zakres danych pełnomocnika wymaganych do ustanowienia pełnomocnictwa
jest Podawany Do WiadomoÊci Klientów.
5. Pełnomocnictwo jest udzielane w formie
pisemnej poprzez zło˝enie oÊwiadczenia
w PUM (dawniej: POK CDM) lub w placówce Agenta. Potwierdzenia danych
zawartych w pełnomocnictwie oraz podpisów Klienta i jego pełnomocnika dokonuje
pracownik PUM (dawniej: POK CDM)
lub placówki Agenta w ich obecnoÊci.
6. Pełnomocnikiem Klienta mo˝e byç osoba
prawna na zasadach okreÊlonych z BM
odr´bnà umowà. W tym przypadku nie
stosuje si´ § 106 ust. 1.
7. Wzory pełnomocnictw sà Podawane
Do WiadomoÊci Klientów.

§ 104.
1. Skuteczne jest równie˝ pełnomocnictwo
udzielone w formie pisemnej z podpisem
mocodawcy notarialnie poÊwiadczonym lub
w formie aktu notarialnego. Wzór podpisu
pełnomocnika powinien byç poÊwiadczony
notarialnie lub przez pracownika PUM
(dawniej: POK CDM) lub placówki Agenta.
2. Pełnomocnictwo udzielane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej musi byç poÊwiadczone przez polskie przedstawicielstwo
dyplomatyczne lub polski urzàd konsularny
albo, w odniesieniu do dokumentów
urz´dowych, poprzez apostille zgodnie
z przepisami prawa mi´dzynarodowego
wià˝àcego Rzeczpospolità Polskà, a pełnomocnictwo sporzàdzone w j´zyku obcym
powinno zostaç przetłumaczone na j´zyk
polski przez tłumacza przysi´głego, chyba
˝e przepisy prawa lub umowy mi´dzynarodowej, której stronà jest Rzeczpospolita
Polska stanowià inaczej.
§ 105.
1. Klient mo˝e udzieliç nast´pujàcych
rodzajów pełnomocnictw:
1) pełnomocnictwo w pełnym zakresie,
w ramach którego pełnomocnik ma
prawo do działania na Rachunku
w takim samym zakresie jak Klient,
z zastrze˝eniem § 106, w tym do
składania i odbierania wszystkich
oÊwiadczeƒ dotyczàcych Umowy
i jej wypowiedzenia, jak równie˝ do
dysponowania wszystkimi instrumentami finansowymi oraz Êrodkami pieni´˝nymi zapisanymi na Rachunku,
2) pełnomocnictwo do okreÊlonych
czynnoÊci w zakresie dopuszczonym
przez BM.
2. Pełnomocnik nie mo˝e odwoływaç innych
pełnomocników Klienta oraz zmieniaç zakresu udzielonych im pełnomocnictw.
§ 106.
1. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo
do udzielania dalszych pełnomocnictw.
2. Pełnomocnictwo mo˝e byç udzielone wyłàcznie na czas nieokreÊlony i obowiàzuje
do odwołania przez mocodawc´.
§ 107.
1. BM informuje niezwłocznie Klienta pisemnie listem poleconym o odmowie uznania
za skuteczne pełnomocnictwa zło˝onego
w PUM (dawniej: POK CDM) lub w placówce Agenta, które nie zawiera elementów wskazanych we wzorach okreÊlonych
w § 103 ust. 7.
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2.

Je˝eli Klient nie zgadza si´ z treÊcià powiadomienia mo˝e zło˝yç skarg´ w PUM
lub w placówce Agenta.
3. Do skarg tych stosuje si´ odpowiednio
§ 116.
§ 108.
1. W razie uznania pełnomocnictwa, które
nie zostało sporzàdzone z wykorzystaniem wzoru okreÊlonego w § 103 ust. 7,
za niejednoznaczne, BM zwraca si´
do Klienta o jego właÊciwe sformułowanie.
2. W przypadku wskazanym w ust.1 BM
wstrzymuje si´ z wykonaniem zleceƒ
zło˝onych przez pełnomocnika do czasu
usuni´cia wàtpliwoÊci.

ROZDZIAŁ XI
powiadomienia i RapoRty
związane z Realizacją umowy
§ 109.
1. BM, niezwłocznie po wykonaniu zlecenia, udost´pnia informacje o przeprowadzonych transakcjach wynikajàcych
ze zlecenia.
2. Informacje o zawarciu transakcji sà
przekazywane nie póêniej ni˝ do koƒca
nast´pnego dnia roboczego po wykonaniu
zlecenia.
3. W przypadku transakcji dotyczàcych
pozagiełdowych instrumentów finansowych
potwierdzenia rozrachunku transakcji
przekazywane sà zgodnie z dokumentami
regulujàcymi zasady i tryb emisji oraz
obrotu danymi pozagiełdowymi instrumentami finansowymi, nie póêniej ni˝
do koƒca nast´pnego dnia roboczego
po rozrachunku transakcji.
4. BM udziela niezb´dnych informacji
o wykonaniu lub niewykonaniu zleceƒ
ka˝dorazowo na zapytanie Klienta.
5. Klient mo˝e, w sposób okreÊlony w ust. 1,
uzyskiwaç informacje o stanie posiadanych
w BM rachunków papierów wartoÊciowych niewchodzàcych w skład Rachunku.
§ 110.
1. Po zakoƒczeniu kwartału kalendarzowego
BM przekazuje Klientowi wyciàg kwartalny zawierajàcy zestawienie instrumentów
finansowych i Êrodków pieni´˝nych Klienta
przechowywanych lub rejestrowanych
na Rachunku w BM.

2.

Po zakoƒczeniu roku kalendarzowego
BM przekazuje Klientowi wyciàg roczny
zawierajàcy:
1) informacje wymienione w ust. 1,
2) informacj´ o wszystkich nale˝nych
od Klienta opłatach, prowizjach i innych
kosztach zwiàzanych z instrumentami
finansowymi i Êrodkami pieni´˝nymi
Klienta przechowywanymi lub rejestrowanymi na Rachunku w BM,
3) informacj´ o skumulowanym wpływie
całkowitego kosztu na zwrot z inwestycji,
4) informacj´ o posiadanych przez
Klienta innych instrumentach finansowych w takim zakresie, w jakim
BM posiada dost´p do tych danych
zgodnie z postanowieniami umów,
o których mowa w § 58,
5) informacj´ o wszystkich kosztach
i opłatach zwiàzanych z instrumentami, o których mowa w pkt 4.
W przypadku zamkni´cia Rachunku przed
zakoƒczeniem roku BM mo˝e przekazaç
wyciàg roczny we wczeÊniejszym terminie.
3. Wyciàg roczny zast´puje wyciàg kwartalny
za czwarty kwartał roku lub ostatni kwartał
przed zamkni´ciem Rachunku.
4. Z informacji wymienionych w ust. 1 i 2
b´dzie wynikaç, do której usługi wymienionej w § 1 ust. 1, przypisana jest dana
opłata, prowizja lub inny koszt.
§ 111.
1. Powiadomienia i raporty zwiàzane
z realizacjà Umowy sà przekazywane
do PUM (dawniej: POK CDM) lub placówki Agenta oraz na Adres korespondencyjny do Rachunku lub elektronicznie,
w tym do Systemu.
2. Klient okreÊla w Umowie sposób przekazywania przez BM informacji, o których
mowa w ust. 1.
§ 112.
Informacje podatkowe sà przesyłane na Adres
korespondencyjny Klienta, o ile nie zostanà
odebrane przez Klienta w PUM (dawniej: POK
CDM) lub za pomocà Systemu.
§ 113.
1. Klient ma obowiàzek sprawdziç prawidłowoÊç otrzymanych informacji, o których
mowa w § 109, 110 i 112, i niezwłocznie
zgłosiç wszystkie zastrze˝enia.
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2.

Informacja o anulowaniu zlecenia lub
utracie wa˝noÊci zlecenia na podstawie
warunków obrotu, regulacji danego rynku
lub przepisów dotyczàcych obrotu danym
instrumentem finansowym jest dost´pna
w Systemie, w PUM (dawniej: POK CDM)
lub w placówce Agenta. BM Poda Do
WiadomoÊci Klientów strony internetowe,
na których została podana podstawa
prawna lub mo˝na uzyskaç informacje
o rodzajach zleceƒ, które mogà zostaç
anulowane lub mogà utraciç wa˝noÊç,
o których mowa w zdaniu poprzednim.
§ 114.
1. W przypadku gdy przepisy prawa przewidujà obowiàzek udzielania Klientowi
niezb´dnych informacji tak˝e w innych
okolicznoÊciach lub terminach ni˝ okreÊlone w Regulaminie, BM dokonuje
odpowiednich czynnoÊci w sposób
Podany Do WiadomoÊci Klientów.
2. BM niezwłocznie informuje Klienta,
o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1,
o wszelkich istotnych okolicznoÊciach
uniemo˝liwiajàcych właÊciwe wykonanie
zlecenia zło˝onego przez Klienta telefonicznie na numer wskazany przez Klienta
do kontaktu z BM lub w inny sposób
Podany Do WiadomoÊci Klientów.
§ 115.
BM zastrzega sobie prawo do wprowadzania
przerw technicznych w dost´pie do stron internetowych BM, w tym do Systemu, koniecznych dla przeprowadzenia niezb´dnych
czynnoÊci celem poprawnego jego działania.
O planowanych przerwach BM informuje
na stronie logowania do Systemu z co najmniej
1-dniowym wyprzedzeniem.

ROZDZIAŁ XII
postanowienia końcowe
§ 116.
1. Skargi (reklamacje), dotyczàce Êwiadczenia
usług przez BM, Klient powinien zło˝yç
niezwłocznie od powzi´cia informacji
o fakcie niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania czynnoÊci, której skarga dotyczy,
co ułatwi i przyÊpieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
2. Skargi Klientów mogà byç składane:
1) w formie pisemnej – osobiÊcie
w BM, w PUM, w placówce
Agenta lub drogà pocztowà,

2) ustnie – osobiÊcie do protokołu
podczas wizyty w PUM lub
w placówce Agenta,
3) telefonicznie,
4) za pomocà Systemu
(poczty wewn´trznej).
3. Dane adresowe BM, PUM oraz placówek
Agenta, a tak˝e numery telefonów, pod którymi mo˝na składaç skargi, sà dost´pne na
stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
oraz www.cdmpekao.com.pl, w PUM oraz
w placówkach Agenta.
4. BM rozpatruje zgłoszone skargi niezwłocznie po ich wpływie i udziela odpowiedzi bez zb´dnej zwłoki, w terminie
nie dłu˝szym ni˝ 30 dni od dnia jej otrzymania z zastrze˝eniem ust. 5.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemo˝liwiajàcych udzielenie
odpowiedzi w terminie okreÊlonym w ust. 4,
BM przekazuje Klientowi wyjaÊnienia
przyczyn opóênienia, informacje o okolicznoÊciach, które muszà zostaç ustalone,
oraz o przewidywanym terminie udzielenia
odpowiedzi. Termin ten nie mo˝e przekroczyç 60 dni od dnia otrzymania skargi.
6. Na ˝yczenie Klienta BM potwierdza
wpływ skargi.
7. Klient powinien dołàczyç do skargi kopie
dokumentów (np. dyspozycji), których
skarga dotyczy, oraz powinien udzieliç
BM wszelkich informacji dotyczàcych
zgłaszanych ˝àdaƒ niezb´dnych do wyjaÊnienia skargi.
8. BM udziela odpowiedzi na skargi
pisemnie na Adres korespondencyjny
do Rachunku, chyba ˝e w treÊci skargi
Klient wska˝e inny adres lub wniesie
o udzielenie odpowiedzi za pomocà
Systemu (poczty wewn´trznej).
9. W przypadku nieuwzgl´dnienia skargi
lub rozpatrzenia skargi niezgodnie z ˝àdaniem Klienta, Klient mo˝e zło˝yç odwołanie od decyzji BM w terminie 30 dni
od dnia otrzymania odpowiedzi na zło˝onà skarg´. Do odwołania majà zastosowanie zasady przewidziane dla skargi.
10. Odpowiedê BM na odwołanie Klienta
koƒczy proces rozpatrywania skargi
przez BM.
11. W przypadku nieuwzgl´dnienia roszczeƒ:
1) Klientowi b´dàcemu osobà fizycznà
(w tym konsumentowi) przysługuje
prawo wystàpienia o rozpatrzenie
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jego sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawà z 5 sierpnia
2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego
i o Rzeczniku Finansowym,
2) Klient b´dàcy konsumentem ma prawo:
a) zwróciç si´ o pomoc do miejskich
lub powiatowych rzeczników konsumentów; organem nadzoru
właÊciwym w sprawach z zakresu
ochrony konsumentów jest Prezes
Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów,
b) skorzystania z pozasàdowego
rozstrzygania ewentualnych sporów
z BM; podmiotem właÊciwym
do rozstrzygania takich sporów
jest Rzecznik Finansowy; tryb
i zasady prowadzenia post´powaƒ
pozasàdowych przed Rzecznikiem
Finansowym dost´pne sà na stronie internetowej Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl).
12. Klient mo˝e równie˝ wnieÊç skarg´
na BM do Organu Nadzoru, którym
jest Komisja Nadzoru Finansowego.
13. Klientowi w ka˝dym czasie przysługuje
prawo do wystàpienia z powództwem
przeciwko BM do właÊciwego sàdu
powszechnego.
14. Niezale˝nie od powy˝szego BM i Klient
mogà zakoƒczyç spór zawierajàc
pisemnà ugod´.
§ 117.
1. W zakresie Êwiadczonych Klientowi usług
BM rejestruje i archiwizuje:
1) rozmowy telefoniczne,
2) korespondencj´ elektronicznà,
3) informacje dotyczàce spotkania
(notatk´ ze spotkania).
O rozpocz´ciu rejestracji rozmów telefonicznych
Klient jest informowany.
2. Na wniosek Klienta BM udost´pnia
nagranie rozmowy telefonicznej, notatk´
ze spotkania oraz zapisy korespondencji.
Zasady udost´pniania nagraƒ rozmów
telefonicznych oraz treÊci korespondencji
elektronicznej sà Podawane Do WiadomoÊci Klientów.
3. Kopie nagraƒ rozmów z Klientami, notatek
ze spotkaƒ oraz korespondencji elektronicznej z Klientami sà przechowywane
przez okres 5 lat. Okres ten mo˝e byç
wydłu˝ony do 7 lat na ˝àdanie Organu
Nadzoru.

§ 118.
BM ma prawo dokonaç odpowiedniego
sprostowania bł´dnego zapisu na Rachunku
we własnym zakresie. W razie powiadomienia
Klienta o zapisie, który został sprostowany,
stosuje si´ odpowiednio § 116.
§ 119.
1. Spadkobierca Klienta, w celu zawarcia
Umowy z BM, na podstawie której
instrumenty finansowe lub Êrodki pieni´˝ne
wchodzàce w skład spadku zostanà
przeksi´gowane na jego Rachunek, albo
w celu przeniesienia na rachunek/rejestr
w innej firmie inwestycyjnej lub wypłacenia Êrodków pieni´˝nych lub uzyskania
informacji obj´tych tajemnicà zawodowà
dotyczàcych spadkodawcy lub wykonania innych dyspozycji, w tym zleceƒ, jest
zobowiàzany przedstawiç nast´pujàce
dokumenty:
1) odpis aktu zgonu spadkodawcy,
2) prawomocne postanowienie sàdu
o stwierdzeniu nabycia spadku lub
zarejestrowany akt poÊwiadczenia
dziedziczenia.
2. Je˝eli jest kilku spadkobierców, powinni
przedstawiç tak˝e:
1) prawomocne postanowienie sàdu
o dziale spadku albo
2) zgodne oÊwiadczenia wszystkich
spadkobierców o podziale instrumentów finansowych oraz Êrodków
pieni´˝nych zarejestrowanych na
Rachunku spadkodawcy wraz z jednoznacznymi dyspozycjami dotyczàcymi przekazania instrumentów
finansowych lub pozagiełdowych
instrumentów finansowych i Êrodków
pieni´˝nych spadkobiercy/spadkobiercom.
3. Je˝eli spadkobiercami sà osoby małoletnie
lub ubezwłasnowolnione nale˝y przedstawiç, poza dokumentami wymienionymi
wy˝ej, prawomocne postanowienie sàdu
opiekuƒczego o zezwoleniu na dokonanie
odpowiednich czynnoÊci przez ich przedstawicieli ustawowych.
4. Niezale˝nie od postanowieƒ ust. 1-3 BM
mo˝e ˝àdaç dodatkowo innych dokumentów wymaganych przepisami prawa.
§ 120.
Nast´pcy prawni Klienta, o którym mowa
w § 10 ust. 4-5, w celu wykazania swoich
praw do instrumentów finansowych lub

33
pozagiełdowych instrumentów finansowych
i Êrodków pieni´˝nych, powinni przedstawiç
dokumenty potwierdzajàce to nast´pstwo.
§ 121.
BM nie ponosi odpowiedzialnoÊci za decyzje
inwestycyjne Klienta podj´te na podstawie
udzielonych przez BM rekomendacji, analiz
i innych materiałów analitycznych wydawanych
na podstawie zezwolenia Organu Nadzoru
a skierowanych do nieoznaczonego kr´gu
odbiorców, o ile przy ich udzielaniu BM doło˝ył
nale˝ytej starannoÊci.
§ 122.
1. Za Êwiadczenie usług maklerskich oraz
czynnoÊci zwiàzanych z obsługà Rachunku,
BM pobiera opłaty i prowizje okreÊlone
w Taryfie bez dodatkowej zgody Klienta.
2. Opłaty i prowizje okreÊlone w Taryfie sà
opłatami i prowizjami maksymalnymi.
3. BM mo˝e pobieraç opłaty i prowizje
w ni˝szej wysokoÊci ni˝ przewidziane
w Taryfie. Informacja o obni˝eniu opłat
i prowizji oraz terminie obowiàzywania
obni˝onych stawek jest Podawana Do
WiadomoÊci Klientów, przed ich wprowadzeniem. W przypadku innych zmian prowizji i opłat okreÊlonych w Taryfie Klienci
sà informowani pisemnie lub w formie
dokumentu elektronicznego.
4. W przypadku powstania zobowiàzania
Klienta wobec BM z tytułu zaległych
opłat lub prowizji, BM pobiera Êrodki
pieni´˝ne w sposób przewidziany
w § 25 ust. 6.
5. Klienci uiszczajà opłat´ za otwarcie i prowadzenie Rachunku przy zawieraniu
Umowy. W nast´pnych latach (w przypadku opłaty kwartalnej – w nast´pnych
kwartałach) opłata za prowadzenie
Rachunku w danym roku kalendarzowym
staje si´ wymagalna w dniu 2 stycznia
tego roku (w przypadku opłaty kwartalnej – w pierwszym dniu po zakoƒczeniu
kwartału) i mo˝e byç potràcana poczàwszy od tego dnia. W przypadku braku
odpowiedniej kwoty na Rachunku BM
w pierwszej kolejnoÊci, przed zleceniami
kupna instrumentów finansowych, mo˝e
potràciç opłat´ za prowadzenie Rachunku,
je˝eli b´dzie na to pozwalało saldo rachunku pieni´˝nego.
6. BM zaspokaja swoje roszczenia z aktywów Klienta innych ni˝ Êrodki pieni´˝ne
poprzez ich sprzeda˝, je˝eli pobranie
opłaty lub prowizji z rachunku pieni´˝nego

jest niemo˝liwe lub utrudnione. Sprzeda˝
b´dzie dotyczyç aktywów o najni˝szej
wartoÊci umo˝liwiajàcej uzyskanie Êrodków na pokrycie opłaty lub prowizji.
7. Warunkiem wykonania jakiegokolwiek
zlecenia lub dyspozycji dotyczàcych
Umowy jest uiszczenie zaległych opłat
za prowadzenie Rachunku.
8. BM zastrzega sobie mo˝liwoÊç pobierania dodatkowych opłat, niewymienionych
w Taryfie, za Êwiadczenie dodatkowych
usług uzgodnionych z Klientem.
9. Opłaty i prowizje mogà byç pobierane
w kilku cz´Êciach.
10. W przypadku opłat i prowizji pobieranych
w walucie innej ni˝ waluta podana w Taryfie
BM dokonuje, w dniu pobrania, przeliczeƒ
stawek przy zastosowaniu kursu ogłoszonego przez Bank w pierwszej tabeli
kursowej.
§ 123.
1. Zmiana Umowy lub Regulaminu jest
mo˝liwa, je˝eli wystàpi przynajmniej
jedna z poni˝szych przyczyn, która
spowoduje koniecznoÊç dostosowania
postanowieƒ Regulaminu:
1) wprowadzenie nowych lub zmiana
dotychczas obowiàzujàcych przepisów Ustawy, Rozporzàdzenia oraz
innych powszechnie obowiàzujàcych
przepisów prawa z zakresu rynków
finansowych,
2) zmiana wykładni przepisów prawa,
b´dàca skutkiem orzeczeƒ sàdów,
uchwał, decyzji, rekomendacji lub
innych aktów wydawanych przez
Organ Nadzoru, Narodowy Bank
Polski lub inne właÊciwe urz´dy
lub organy,
3) wprowadzenie nowych produktów
lub usług do oferty BM lub zmiana
oferty BM polegajàca na modyfikacji
zakresu usług lub produktów, o ile
zapewni to nale˝yte wykonanie
Umowy oraz nie b´dzie prowadziło
do zwi´kszenia obcià˝eƒ finansowych
Klienta.
2. Zmiana Taryfy jest mo˝liwa je˝eli wystàpi
przynajmniej jedna z poni˝szych przyczyn:
1) zmiana wysokoÊci kosztów realizacji
usług/usługi ponoszonych przez BM
zwiàzanych z obsługà Rachunku
i powiàzanych z nim usług/usługi
o co najmniej 0,1 punktu procentowego w stosunku do ostatniej zmiany
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3.

4.

Taryfy lub wskazanego tytułu w Taryfie,
w nast´pstwie zmiany wysokoÊci
kosztów zwiàzanych z infrastrukturà
rynku finansowego ponoszonych
przez BM na rzecz właÊciwej izby
rozliczeniowej, właÊciwej izby rozrachunkowej, izb gospodarczych,
Organizatorów rynku, Brokerów,
banków oraz nadzoru finansowego,
2) zmiana zakresu, formy lub sposobu
wykonywania usług/usługi, w celu
dostosowania ich do aktualnych
standardów działalnoÊci maklerskiej,
o ile powy˝sza zmiana powoduje
zmian´ kosztów realizacji usług/usługi
o co najmniej 0,1 punktu procentowego
w stosunku do ostatniej zmiany Taryfy
lub wskazanego tytułu w Taryfie,
3) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiàzujàcego lub zmiana wykładni przepisów prawa zwiàzanych
ze Êwiadczeniem usług maklerskich,
b´dàca skutkiem orzeczeƒ sàdów,
uchwał, decyzji, rekomendacji lub
innych aktów wydawanych przez
Organ Nadzoru, Narodowy Bank
Polski lub inne właÊciwe urz´dy lub
organy, majàca wpływ na zmian´
poziomu kosztów zwiàzanych z realizacjà usług/usługi o co najmniej
0,1 punktu procentowego w stosunku
do ostatniej zmiany Taryfy lub wskazanego tytułu w Taryfie,
4) ukształtowanie si´ kwartalnego oraz
rocznego wskaênika cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez
Główny Urzàd Statystyczny (inflacja),
o ile majà wpływ na koszty ponoszone
przez BM w zwiàzku z realizacjà
usług/usługi, w wysokoÊci co najmniej
2% w stosunku do ostatniej zmiany
Taryfy lub wskazanego tytułu w Taryfie.
Zmiana Taryfy b´dzie ka˝dorazowo poprzedzona analizà zaistnienia przesłanek
wskazanych w ust. 2. Wynik analizy jest
Podawany Do WiadomoÊci Klientów.
Zmiana prowizji lub opłaty w Taryfie mo˝e
nastàpiç ka˝dorazowo po zaistnieniu
przesłanek wskazanych w ust. 2, jednak˝e
nie cz´Êciej ni˝ 4 razy w roku. WysokoÊç
zmiany b´dzie współmierna do wysokoÊci
zmiany kosztów, a w przypadku podwy˝ki
opłaty lub prowizji zostanie powi´kszona
maksymalnie o 2-krotnoÊç sumy półrocznych wskaêników inflacji liczonych od dnia
ostatniej zmiany Taryfy lub wskazanego
tytułu w Taryfie.

5.

6.

7.

W przypadku zmiany postanowieƒ Umowy,
Regulaminu lub Taryfy BM powiadamia
wszystkich Klientów w sposób okreÊlony
w Umowie, tj. pisemnie na Adres korespondencyjny do Rachunku lub elektronicznie. Zmienione postanowienia wià˝à
strony Umowy, je˝eli Klient nie zło˝y wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia
otrzymania informacji o zmianie.
Powiadomienie o zmianie Umowy,
Regulaminu lub Taryfy BM przekazuje
elektronicznie z zastrze˝eniem § 111:
1) na adres e-mail – Klientowi, który
w Umowie wskazał adres e-mail,
2) za pomocà Systemu – Klientowi
posiadajàcemu dost´p do Systemu.
W przypadku gdy Klient wskazał w Umowie
numer telefonu – o przekazanym elektronicznie powiadomieniu Klient mo˝e byç
zawiadamiany za pomocà SMS.

taRyfa pRowizji i opłat
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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO
(DAWNIEJ: CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.)

i. instRumenty finansowe – oBRót zoRganizowany
Wysokość opłaty w zależności
od sposobu składania dyspozycji
Lp.

Rodzaj usługi
System
internetowy

1.

Osobiście oraz
pozostałe kanały
zdalne, w tym
telefon, faks, e-mail

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
akcji, praw do akcji, praw poboru,
war rantów, cer tyfikatów inwestycyjnych,
ETF i produktów strukturyzowanych.
Prowizja w danym miesiàcu
uzale˝niona jest od war toÊci obrotów
realizowanych na Rachunku Klienta
w poprzednich miesiàcach.
Do weryfikacji stawki prowizji BM
wybiera wy˝szà Êrednià miesi´cznà
wartoÊç obrotu z:
• poprzednich trzech miesi´cy
kalendarzowych, lub
• poprzedniego miesiàca
kalendarzowego.
Wartość obrotów:
0,00 zł
30 000,01 zł
100 000,01 zł
300 000,01 zł
1 000 000,01 zł

–
30 000,00 zł
–
100 000,00 zł
–
300 000,00 zł
– 1 000 000,00 zł
– 3 000 000,00 zł
od 3 000 000,01 zł

0,375%
0,370%
0,360%
0,350%
0,290%
0,250%

min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł

1,19%
0,99%
0,79%
0,59%
0,39%
0,29%

min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł

UWAGI: Prowizja naliczana jest od sumy wartoÊci transakcji zawartych na podstawie
jednego zlecenia Klienta.
2.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
obligacji.

0,10% min. 5,90 zł

0,30% min. 5,90 zł
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3.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
kontraktów terminowych z wyłàczeniem
kontraktów ter minowych na akcje
i kursy walut.
Prowizja w danym miesiàcu uzale˝niona jest od wielkoÊci obrotu (w sztukach)
realizowanego na Rachunku Klienta
w poprzednich miesiàcach.
Do weryfikacji stawki prowizji BM
wybiera wy˝szà Êrednià miesi´cznà
wielkoÊç obrotów z:
• poprzednich trzech miesi´cy
kalendarzowych, lub
• poprzedniego miesiàca
kalendarzowego.
Wielkość obrotów:
0 – 100 sztuk
101 – 300 sztuk
od 301 sztuk

9,90 zł
8,90 zł
7,90 zł

12,90 zł
11,90 zł
10,90 zł

4.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
kontraktów terminowych na akcje.

2,90 zł
od jednego kontraktu

4,90 zł
od jednego kontraktu

5.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
kontraktów terminowych na kursy
walut.

0,30 zł
od jednego kontraktu

0,50 zł
od jednego kontraktu

6.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
jednostek indeksowych.

0,40% min. 5,90 zł

0,90% min. 5,90 zł

7.

Wykonanie jednostek indeksowych
(opłata za czynnoÊç).

5 zł

10 zł

8.

Wykonywanie zleceƒ
dotyczàcych opcji.

2,0% wartoÊci
transakcji, jednak
nie mniej ni˝ 2 zł
od jednej opcji
i nie wi´cej ni˝ 9 zł
od jednej opcji.

2,0% wartoÊci
transakcji, jednak
nie mniej ni˝ 2 zł
od jednej opcji
i nie wi´cej ni˝ 13 zł
od jednej opcji.

9.

Wykonanie warrantów w przypadku
rozliczenia pieni´˝nego.

0,25% wartoÊci wykonywanych
warrantów min. 10 zł.

10.

WygaÊni´cie kontraktu terminowego:
a. na akcje,
b. na kursy walut,
c. pozostałe.

10 zł od jednego kontraktu
1 zł od jednego kontraktu
10 zł od jednego kontraktu

11.

Transfer pozycji derywatów
(od ka˝dego instrumentu finansowego).

10 zł

12.

Wykonanie opcji.

5 zł od jednej opcji.
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13.

Zlecenie do dyspozycji maklera (DDM).

Prowizja ustalona ka˝dorazowo przy zło˝eniu
zlecenia, nie wy˝sza ni˝ 200% wartoÊci
prowizji wynikajàcej z wartoÊci zlecenia lub
liczby instrumentów finansowych okreÊlonych
w innych punktach Taryfy prowizji i opłat.

14.

Day trading na rynku akcji, praw
do akcji, praw poboru, warrantów,
cer tyfikatów inwestycyjnych, ETF
i produktów strukturyzowanych.

0,25% wartoÊci transakcji odwrotnej
min. 5,90 zł. Prowizja naliczana jest wg
podstawowej stawki ustalonej przy składaniu
zlecenia bez uwzgl´dnienia day tradingu.
Zwrot nadpłaconej cz´Êci prowizji nast´puje
w ciàgu trzech dni roboczych od dnia
zawarcia transakcji odwrotnej na rachunek
inwestycyjny Klienta.

15.

Day trading na rynku kontraktów
ter minowych z wyłàczeniem
kontraktów ter minowych na akcje
i kursy walut.

5,90 zł od transakcji odwrotnych.
Prowizja naliczana jest wg podstawowej
stawki ustalonej przy składaniu zlecenia
bez uwzgl´dnienia day tradingu. Zwrot
nadpłaconej cz´Êci prowizji nast´puje
w dniu zawarcia transakcji odwrotnej
na rachunek inwestycyjny Klienta.

16.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
instrumentów finansowych, których
cena jest nominowana w walucie
obcej (dotyczy rynku polskiego).

Prowizja negocjowana nie wy˝sza
ni˝ wynika odpowiednio z punktów 1-15.

ii. zagRaniczne instRumenty finansowe
Lp.

Rodzaj usługi

Wysokość opłaty

1.

Otwarcie i prowadzenie rejestru zagranicznych
instrumentów finansowych

0 zł

2.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych akcji,
praw do akcji, praw poboru, warrantów,
certyfikatów inwestycyjnych i ETF.
Prowizja jest uzale˝niona od wartoÊci zlecenia
i waluty, w jakiej zlecenie zostało wystawione.
USD, CHF:
0,01 USD/CHF – 30 000,00 USD/CHF
30 000,01 USD/CHF – 50 000,00 USD/CHF
50 000,01 USD/CHF – 100 000,00 USD/CHF
od 100 000,01 USD/CHF
EUR:
0,01 EUR – 25 000,00 EUR
25 000,01 EUR – 40 000,00 EUR
40 000,01 EUR – 81 000,00 EUR
od 81 000,01 EUR

0,50% min. 35 USD/CHF
0,43% + 21 USD/CHF
0,41% + 31 USD/CHF
0,40% + 41 USD/CHF
0,50% min. 30 EUR
0,43% + 17,5 EUR
0,41% + 25,5 EUR
0,40% + 33,6 EUR
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GBP:
0,01 GBP – 20 000,00 GBP
20 000,01 GBP – 30 000,00 GBP
30 000,01 GBP – 65 000,00 GBP
od 65 000,01 GBP
NOK, SEK, DKK:
0,01 NOK/SEK/DKK –
120 000,01 NOK/SEK/DKK –
300 000,01 NOK/SEK/DKK –
od

120 000,00 NOK/SEK/DKK
300 000,00 NOK/SEK/DKK
600 000,00 NOK/SEK/DKK
600 000,01 NOK/SEK/DKK

AUD, CAD:
0,01 AUD/CAD – 30 000,00 AUD/CAD
30 000,01 AUD/CAD – 50 000,00 AUD/CAD
50 000,01 AUD/CAD – 100 000,00 AUD/CAD
od 100 000,01 AUD/CAD

0,50% min. 20 GBP
0,43% + 14 GBP
0,41% + 20 GBP
0,40% + 26,5 GBP
0,50% min. 200 NOK/SEK/DKK
0,43% + 84 NOK/SEK/DKK
0,41% + 144 NOK/SEK/DKK
0,40% + 204 NOK/SEK/DKK
0,50% min. 50 AUD/CAD
0,43% + 21 AUD/CAD
0,41% + 31 AUD/CAD
0,40% + 41 AUD/CAD

3.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych akcji
o wartoÊci jednostkowej poni˝ej 0,05 USD.

0,015 USD od ka˝dej akcji, jednak
nie mniej ni˝ 75 USD od zlecenia.

4.

Wykonywanie zleceƒ na rynku obligacji
z wyłàczeniem euroobligacji.

0,29% wartoÊci zlecenia,
jednak nie mniej ni˝ równowartoÊç
60 USD, 60 CHF, 50 EUR, 40 GBP,
400 NOK, 400 SEK, 400 DKK,
60 AUD, 60 CAD.

5.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych euroobligacji.

1,30%, jednak nie mniej
ni˝ 130 USD/130 EUR.

6.

Wykup euroobligacji.

0,10% wartoÊci nominalnej, jednak
nie wi´cej ni˝ 50 USD/40 EUR.

7.

Przeniesienie zagranicznych instrumentów
finansowych z wyłàczeniem euroobligacji do innej
instytucji (od ka˝dego instrumentu finansowego).

0,50% wartoÊci przenoszonych
zagranicznych instrumentów
finansowych, jednak nie mniej
ni˝ 100 EUR.

UWAGI: WartoÊç przenoszonych instrumentów finansowych ustala si´:
1. jako iloczyn liczby przenoszonych instrumentów oraz ceny rynkowej z dnia
poprzedzajàcego dzieƒ zło˝enia dyspozycji w przypadku, gdy instrument
jest notowany na rynku regulowanym;
2. jako iloczyn liczby przenoszonych instrumentów oraz ceny rynkowej z ostatniego
dnia notowania w przypadku, gdy rynek regulowany, na którym był notowany dany
instrument wstrzymał lub zaprzestał prowadzenia notowaƒ danego instrumentu.
8.

Przeniesienie euroobligacji do BM.

1,30% wartoÊci przenoszonych
euroobligacji, jednak nie mniej
ni˝ 130 USD/130 EUR.

9.

Przeniesienie euroobligacji do innej instytucji.

1,30% wartoÊci przenoszonych
euroobligacji, jednak nie mniej
ni˝ 130 USD/130 EUR.
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10.

Zapisanie w rejestrze zagranicznych instrumentów
finansowych przenoszonych z innej instytucji.

Transfer elektroniczny nie mniej ni˝
50 CHF, jednak nie wi´cej ni˝ 350 CHF
w zale˝noÊci od instrumentu finansowego oraz rynku zagranicznego.
Dematerializacja i deponowanie
instrumentów finansowych
w for mie cer tyfikatu 500 CHF.

11.

11.1 Opłata za zapisane w rejestrze zagraniczne
instrumenty finansowe

0,04% war toÊci zagranicznych
instrumentów finansowych
za kwartał liczona według ceny
rynkowej w ostatnim dniu koƒczàcym
kwartał kalendarzowy, jednak
nie mniej ni˝ 2,50 EUR, 3 USD,
3 CHF, 3 AUD, 3 CAD, 2 GBP,
20 NOK, 20 SEK, 20 DKK.

UWAGI:
1. W przypadku obrotów wi´kszych ni˝ 50% wartoÊci zagranicznych instrumentów
finansowych zapisanych w rejestrze w ostatnim dniu koƒczàcym kwartał
kalendarzowy opłata nie jest pobierana.
2. W przypadku braku Êrodków w danej walucie obcej opłata mo˝e byç
pobrana w walucie polskiej, jednak nie mniej ni˝ 10 zł.
3. Sposób naliczania opłaty obowiàzuje od 1 kwietnia 2013 r.
11.2 Opłata za zapisane w rejestrze zagraniczne
instrumenty finansowe

0,15% od wartoÊci zagranicznych
instrumentów finansowych rocznie.

UWAGI:
1. Opłata pobierana na koniec ka˝dego kwartału według ceny zamkni´cia z ostatniej
sesji kwartału lub ceny zamkni´cia z ostatniego dnia notowania, w przypadku gdy
rynek regulowany, na którym był notowany dany instrument finansowy, wstrzymał
lub zaprzestał prowadzenia notowaƒ danego instrumentu.
2. Sposób naliczania opłaty obowiàzuje do dnia 31 marca 2013 r.
10 USD. Opłata pobierana w chwili
uzyskania przez Klienta prawa
do dywidendy od akcji USA.

12.

Wystawienie formularza podatkowego 1042-S.

13.

Przelew Êrodków pieni´˝nych do/od brokera
zagranicznego w zwiàzku z transakcjami
zawar tymi na rynkach zagranicznych.

0 zł

Wycofanie z rejestru zagranicznych instrumentów
finansowych instrumentu finansowego w zwiàzku
z wycofaniem go przez bank powier nik.

RównowartoÊç 40 CHF

14.

15.

Zlecenie do dyspozycji maklera (DDM).

16.

Sporzàdzenie niestandardowego raportu, zaÊwiadczenia lub innego dokumentu zgodnie z dyspozycjà
Klienta pod warunkiem zaakceptowania jego zakresu
i formy przez BM.

Prowizja ustalona ka˝dorazowo
przy zło˝eniu zlecenia, nie wy˝sza
ni˝ 200% wartoÊci prowizji wynikajàcej z wartoÊci zlecenia lub liczby instrumentów finansowych okreÊlonych
w innych punktach Taryfy prowizji
i opłat.

100 CHF
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iii. pozagiełdowe instRumenty finansowe*)
Lp.

Rodzaj usługi

Wysokość opłaty

1.

Dokonanie blokady pozagiełdowych instrumentów
finansowych i Êrodków pieni´˝nych lub dokonanie
wpisu o ustanowieniu zastawu na rachunku właÊcicieli pozagiełdowych instrumentów finansowych
z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez
Klientów lub ich dyspozycji.

0,30% wartoÊci nominalnej
blokowanych aktywów min. 100 zł.

UWAGI: Nie dotyczy Klientów dokonujàcych blokady z tytułu kradzie˝y dokumentu to˝samoÊci.
2.

Wystawienie Êwiadectwa depozytowego
lub duplikatu Êwiadectwa depozytowego.

60 zł

3.

Wystawienie innych zaÊwiadczeƒ/dokumentów
na wniosek Klienta – od ka˝dego instrumentu
finansowego zarejestrowanego pod odr´bnym
kodem.

30 zł

4.

Zawarcie transakcji na rynku
mi´dzybankowym na obligacjach
nominowanych w walucie polskiej:
a. Skarbu Paƒstwa,
b. pozostałe.

*)

0,10% lub prowizja negocjowana
1% lub prowizja negocjowana

rozumie si´ przez to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,
w tym bankowe papiery wartoÊciowe, o których mowa w art. 89 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.), rejestrowane poza systemem
prowadzonym przez właÊciwà izb´ rozrachunkowà; do prowizji i opłat nie wyszczególnionych
w punkcie „III. POZAGIEŁDOWE INSTRUMENTY FINANSOWE” Taryfy Prowizji i Opłat BM
(dawniej: CDM), stosuje si´ opłaty i prowizje okreÊlone w punkcie –„V. OBSŁUGA RACHUNKU
INWESTYCYJNEGO (RACHUNKU)” Taryfy Prowizji i Opłat BM (dawniej: CDM).

iV. wymiana walut
Lp.

Rodzaj usługi

1.

Wymiana walut dokonywana w zwiàzku
ze Êwiadczeniem usług maklerskich:
a. opłata pobierana przy zakupie
waluty obcej,

b. opłata pobierana przy zakupie
waluty polskiej.

Wysokość opłaty

opłata negocjowana,
jednak nie wi´cej ni˝ 0,3%
wartoÊci kwoty wymiany,
minimalnie 30 zł,
opłata negocjowana,
jednak nie wi´cej ni˝ 1%
wartoÊci kwoty wymiany,
minimalnie 100 zł.

UWAGI: Wymiana walut dokonywana jest według kursu, który nie mo˝e byç mniej
korzystny dla Klienta ni˝ kurs ogłoszony przez Bank w tabeli kursowej.
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V. oBsługa Rachunku inwestycyjnego (Rachunku)
Lp.

Rodzaj usługi

Wysokość opłaty

1.

Otwarcie Rachunku.

0 zł

2.

Prowadzenie Rachunku dla osoby fizycznej
(za ka˝dy rozpocz´ty rok kalendarzowy).

60 zł

UWAGI: Klienci zawierajàcy Umow´ w drugim półroczu uiszczajà opłat´ za prowadzenie
Rachunku w wysokoÊci 30 zł.
3.

3.1 Opłata za zapisane na Rachunku
osoby fizycznej instrumenty finansowe
zarejestrowane w KDPW (opłata kwartalna):
a. dla portfela o wartoÊci do 1 mln zł,
b. dla portfela o wartoÊci powy˝ej 1 mln zł
oraz kwartalnej wartoÊci obrotu na Rachunku
powy˝ej 15% wartoÊci portfela,
c. w pozostałych przypadkach.

0 zł
0 zł
0,0005% wartoÊci instrumentów
finansowych zapisanych na Rachunku
na koniec ka˝dego miesiàca.

UWAGI:
1. Opłata za zapisane na Rachunku osoby fizycznej instrumenty finansowe naliczana
jest kwartalnie jako suma kwot wyliczanych miesi´cznie i pobierana w pierwszym
tygodniu po zakoƒczeniu kwartału.
2. Je˝eli stawka opłaty pobieranej przez KDPW jest wy˝sza od opłaty wskazanej
w punkcie 3.1 c, BM (dawniej: CDM) stosuje wysokoÊç opłaty pobieranej przez KDPW.
3. Sposób naliczania opłaty obowiàzuje od 1 kwietnia 2013 r.
3.2 Opłata za zapisane na Rachunku
osoby fizycznej instrumenty finansowe
zarejestrowane w KDPW (opłata kwartalna):
a. dla portfela o wartoÊci do 1 mln zł,
b. dla portfela o wartoÊci powy˝ej 1 mln zł.

0 zł
opłata zale˝na od war toÊci rynkowej
instrumentów finansowych, stanowiàca
równowar toÊç opłat pobieranych przez
KDPW

UWAGI:
1. Opłata:
a) pobierana jest nast´pnego dnia roboczego;
b) nie dotyczy Klientów, którzy w danym kwar tale zawarli transakcje o war toÊci
co najmniej 50% war toÊci instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku
w ostatnim dniu roboczym koƒczàcym kwar tał kalendarzowy.
2. Sposób naliczania opłaty obowiàzuje do dnia 31 marca 2013 r.
4.

Prowadzenie Rachunku, depozytu
instrumentów finansowych dla Klienta
innego ni˝ osoba fizyczna.

Opłata kwar talna, negocjowana,
zale˝na od war toÊci instrumentów
finansowych, jednak nie mniej ni˝ 50 zł.

5.

Sporzàdzenie historii Rachunku:
a. za bie˝àcy rok,
b. za ka˝dy poprzedni rok.

30 zł
50 zł
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6.

7.

8.

9.

Sporzàdzenie historii rejestru operacyjnego
za ostatnie 6 miesi´cy:
a. w Internecie,
b. w PUM (dawniej: POK CDM).
Pokrycie kosztów wysyłki do Klienta:
a. przesyłkà listownà krajowà,
b. przesyłkà listownà zagranicznà,
c. przesyłkà kurierskà krajowà.
Sporzàdzenie potwierdzenia
zawarcia transakcji:
a. za ostatnie 3 dni obrotu
na rynku regulowanym,
b. za okres poprzedzajàcy ostatnie 3 dni
obrotu na rynku regulowanym.
Przeniesienie instrumentów finansowych
do innej firmy inwestycyjnej lub do innej instytucji
prowadzàcej rachunki lub rejestry papierów
war toÊciowych (od ka˝dego instrumentu
finansowego zarejestrowanego pod odr´bnym
kodem), w tym realizacja spraw spadkowych
oraz umów cywilnoprawnych.

0 zł
0 zł do 3 stron, a od ka˝dej
nast´pnej strony 5 zł.
5 zł
15 zł
50 zł

0 zł
5 zł za stron´.
0,50% wartoÊci przenoszonych
instrumentów finansowych,
jednak nie mniej ni˝ 50 zł.

UWAGI: WartoÊç przenoszonych instrumentów finansowych ustala si´:
1. Jako iloczyn liczby przenoszonych instrumentów finansowych oraz ceny rynkowej
z dnia poprzedzajàcego dzieƒ zło˝enia dyspozycji, w przypadku gdy instrument
finansowy jest notowany na rynku regulowanym,
2. Jako iloczyn liczby przenoszonych instrumentów finansowych oraz ceny rynkowej
z ostatniego dnia notowania w przypadku gdy rynek regulowany, na którym był
notowany dany instrument finansowy wstrzymał lub zaprzestał prowadzenia notowaƒ
danego instrumentu finansowego,
3. Jako iloczyn liczby przenoszonych instrumentów finansowych oraz ceny emisyjnej,
w przypadku gdy instrument finansowy nie był i nie jest notowany na rynku regulowanym.
10.

Przeniesienie instrumentów finansowych
z jednego Rachunku na inny w BM
lub z rejestrów sponsorów (od dyspozycji):
a. w wyniku realizacji spadku, w tym równie˝
Êrodków pieni´˝nych oraz przenoszenia
instrumentów finansowych pomi´dzy
rachunkami tego samego Klienta,
b. w wyniku realizacji pozostałych
dyspozycji, np. zło˝onych na podstawie
umowy cywilnoprawnej.

50 zł

0,30% wartoÊci przenoszonych
instrumentów finansowych,
jednak nie mniej ni˝ 50 zł.

UWAGI:
1. Nie dotyczy dyspozycji deponowania instrumentów finansowych
niezwiàzanych z przeniesieniem własnoÊci.
2. WartoÊç przenoszonych instrumentów finansowych ustala si´
w sposób opisany w uwagach do punktu 9.

44
11.

Dokonanie blokady instrumentów finansowych
i Êrodków pieni´˝nych na podstawie dyspozycji
Klienta, w tym z tytułu zabezpieczenia
zawieranych przez niego umów.

0,30% wartoÊci blokowanych aktywów,
jednak nie mniej ni˝ 100 zł.

UWAGI: Nie dotyczy Klientów:
1. Dokonujàcych blokady z tytułu kradzie˝y dokumentu to˝samoÊci.
2. Dokonujàcych blokady celem zabezpieczenia kredytu na zakup
instrumentów finansowych udzielanego przez Bank Pekao S.A.
3. Zawierajàcych umowy po˝yczki instrumentów finansowych.
12.

13.

14.

Wystawienie Êwiadectwa depozytowego
(w tym duplikatu Êwiadectwa) oraz imiennego
zaÊwiadczenia o prawie uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu.
Wystawienie pisemnego potwierdzenia stanu
rachunku na okreÊlony dzieƒ:
a. bie˝àcego roku,
b. do 5 lat,
c. powy˝ej 5 lat.

30 zł

20 zł
50 zł
100 zł

Wydanie informacji lub materiałów b´dàcych
realizacjà proÊby Klienta zwiàzanej z odszukaniem
dokumentacji dotyczàcej Rachunku lub informacji
zawartej w tej dokumentacji.

200 zł

Sporzàdzenie niestandardowego raportu,
zaÊwiadczenia lub innego dokumentu zgodnie
z dyspozycjà Klienta pod warunkiem zaakceptowania jego zakresu i formy przez BM.

200 zł

Wystawienie duplikatu informacji
podatkowej na podstawie dyspozycji
Klienta (za ka˝dy rok podatkowy).

30 zł

17.

Wystawienie szczegółowego zestawienia
przychodów i kosztów zawartych w informacji
podatkowej (PIT).

5 zł za stron´, jednak nie mniej
ni˝ 30 zł. W przypadku wi´kszej
liczby stron mo˝liwoÊç negocjacji.

18.

Konwersja akcji.

30 zł

19.

Przelew Êrodków pieni´˝nych:
a. do Banku Pekao S.A.,
b. przelew złotowy
do innego banku krajowego:
• za poÊrednictwem systemu
internetowego,
• pozostałe,
c. przelew walutowy
do innego banku krajowego,
d. przelew zagraniczny.

15.

16.

0 zł

1 zł
3,50 zł
5 zł + zwrot kosztów zgodnie
z taryfà Banku Pekao S.A.
5 zł + zwrot kosztów zgodnie
z taryfà Banku Pekao S.A.
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20.

Opłata za udzielenie uprawnionemu
podmiotowi na podstawie przepisów
powszechnie obowiàzujàcych informacji
czy wskazana osoba jest Klientem BM.

30 zł

UWAGI:
1. Opłata jest naliczana niezale˝nie od wyników weryfikacji i obejmuje
Êredni koszt weryfikacji, sporzàdzenia i wysłania pisemnej odpowiedzi;
2. ProÊba o uiszczenie opłaty jest kierowana do uprawnionego podmiotu,
je˝eli w danym podst´powaniu strona jest obowiàzana uiÊciç/ponieÊç wydatki,
3. Opłata jest naliczana równie˝ w przypadku uchybieƒ uprawnionego podmiotu, uniemo˝liwiajàcych pełnà odpowiedê na zapytanie; w przypadku usuni´cia powy˝szych
uchybieƒ i umo˝liwienia pełnej odpowiedzi opłata nie jest powtór nie naliczana;
4. W przypadku gdy zapytanie dotyczy kilku osób, opłata naliczana jest od ka˝dej
osoby oddzielnie;
5. W przypadku gdy zapytanie zobowiàzuje BM do podj´cia tak˝e innych czynnoÊci
ni˝ powy˝sza weryfikacja (np. sporzàdzenie historii Rachunku), podlegajà one opłacie
na podstawie odr´bnych punktów Taryfy prowizji i opłat.
21.

22.

Przyznanie lub zwi´kszenie limitu nale˝noÊci
z tytułu odroczonego terminu płatnoÊci (prowizja
uzale˝niona od wartoÊci przyznanego limitu):
do 50 000,00 zł
50 000,01 zł – 500 000,00 zł
od 500 000,01 zł
Opłata za brak Êrodków pieni´˝nych na rachunku
pieni´˝nym w wysokoÊci umo˝liwiajàcej pełnà
zapłat´ za nabyte instrumenty finansowe,
w dniu rozliczenia transakcji w KDPW.

150 zł
0,30%
0,10% + 1 000 zł
lub prowizja negocjowana.
50 zł + 0,50% wartoÊci Êrodków
brakujàcych do pełnej zapłaty
za nabyte instrumenty finansowe.

Vi. sponsoR emisji**)
Lp.

Rodzaj usługi

Wysokość opłaty

1.

Sporzàdzenie zestawienia obrotów na rachunku
papierów wartoÊciowych w rejestrze.

50 zł za ka˝dy rok kalendarzowy.

2.

Wystawienie duplikatu potwierdzenia nabycia
instrumentów finansowych oraz potwierdzenia
nabycia instrumentów finansowych w wyniku
realizacji dyspozycji zmiany liczby instrumentów
w potwierdzeniu.

30 zł

Wystawienie potwierdzenia nabycia instrumentów
finansowych w wyniku realizacji umowy cywilnoprawnej, nabycia spadku lub konwersji.

20 zł

3.

4.

**)

Wystawienie zaÊwiadczenia o stanie
posiadania na podstawie dyspozycji Klienta
(opłata uzale˝niona od długoÊci okresu):
a. do 5 lat,
b. powy˝ej 5 lat.

50 zł
100 zł

do prowizji i opłat nie wyszczególnionych w punkcie „VI. SPONSOR EMISJI” Taryfy Prowizji
i Opłat BM (dawniej: CDM), stosuje si´ opłaty i prowizje okreÊlone w punkcie „I. INSTRUMENTY
FINANSOWE – OBRÓT ZORGANIZOWANY” oraz w punkcie „V. OBSŁUGA RACHUNKU
INWESTYCYJNEGO (RACHUNKU)” Taryfy Prowizji i Opłat BM (dawniej: CDM).
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Vii. instRumenty finansowe w foRmie dokumentu, instRumenty
Rynku niepuBlicznego oRaz pozostałe instRumenty finansowe***)
Lp.

Rodzaj usługi

Wysokość opłaty

1.

Przeniesienie własnoÊci instrumentów
finansowych w rejestrze właÊcicieli
lub Êrodków pieni´˝nych (od dyspozycji).

Opłata negocjowana, nie wi´cej
ni˝ 0,8% war toÊci przenoszonych
instrumentów finansowych /Êrodków
pieni´˝nych, jednak nie mniej ni˝ 50 zł.

2.

Przeniesienie własnoÊci instrumentów finansowych
w rejestrze właÊcicieli lub Êrodków pieni´˝nych
w wyniku realizacji dyspozycji spadkobierców
– od ka˝dego spadkobiercy, który nabywa
instrumenty finansowe lub Êrodki pieni´˝ne.

3.

Wykonanie blokady instrumentów finansowych
i Êrodków pieni´˝nych lub dokonanie wpisu
o ustanowieniu zastawu w rejestrze właÊcicieli
instrumentów finansowych z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Klientów lub
ich dyspozycji.

50 zł

Opłata negocjowana, nie wi´cej
ni˝ 0,8% od wartoÊci blokowanych,
zastawionych instrumentów finansowych,
jednak nie mniej ni˝ 100 zł.

UWAGI: Nie dotyczy Klientów dokonujàcych blokady z tytułu kradzie˝y dokumentu to˝samoÊci.
4.

Wystawienie duplikatu zaÊwiadczenia depozytowego oraz zaÊwiadczenia depozytowego
w wyniku realizacji dyspozycji zmiany liczby
instrumentów finansowych w zaÊwiadczeniu.

30 zł

Wystawienie zaÊwiadczenia depozytowego
w wyniku realizacji umowy cywilnoprawnej
lub nabycia spadku.

20 zł

Wystawienie zaÊwiadczenia na walne
zgromadzenie spółki na podstawie
dyspozycji Klienta.

30 zł

Wystawienie zaÊwiadczenia dotyczàcego stanu
posiadania instrumentów finansowych danego
emitenta na podstawie dyspozycji Klienta.

50 zł

Sporzàdzenie historii operacji dotyczàcych
zmiany stanu posiadania instrumentów
finansowych danego emitenta w rejestrze
właÊcicieli instrumentów finansowych.

100 zł za ka˝dy rok

9.

Przyj´cie do depozytu i przechowywanie
instrumentów finansowych w depozycie.

Opłata ustalana indywidualnie
w umowie z Klientem.

10.

Zawieranie transakcji za poÊrednictwem
firmy inwestycyjnej.

Opłata ustalana indywidualnie
w umowie z Klientem.

***)

do prowizji i opłat nie wyszczególnionych w punkcie „VII. INSTRUMENTY FINANSOWE
W FORMIE DOKUMENTU, INSTRUMENTY RYNKU NIEPUBLICZNEGO ORAZ POZOSTAŁE
INSTRUMENTY FINANSOWE” Taryfy Prowizji i Opłat BM (dawniej: CDM), stosuje si´
opłaty i prowizje okreÊlone w punkcie „V. OBSŁUGA RACHUNKU INWESTYCYJNEGO
(RACHUNKU)” Taryfy Prowizji i Opłat BM (dawniej: CDM).

5.

6.

7.

8.
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BM ponosi koszty (w tym opłaty na rzecz GPW, BondSpot, zagranicznych brokerów,
banków powierników, KDPW oraz KDPW_CCP) związane ze świadczeniem usług
maklerskich oraz pobiera podatki zgodnie z przepisami prawa. Szczegółowe informacje
zawiera Pakiet Informacyjny dostępny w PUM (dawniej: POK CDM), placówkach Agenta
oraz na stronie internetowej www.cdmpekao.com.pl.
W BM istnieje możliwość negocjowania indywidualnych stawek prowizji i opłat.
Negocjowanie oznacza możliwość ustalenia na wniosek Klienta prowizji lub opłaty
w niższej wysokości niż zapisana w Taryfie prowizji i opłat BM (dawniej: CDM).

grudzień 2019 r.

Biuro Maklerskie Pekao
(dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.)
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

800 105 800
22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora)
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie

