
1 
 

Wykaz zmian do „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 
Ochrony Środowiska S.A. - tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania” 

(dalej „Regulamin”) 
 

 
1. Zmienia się § 1 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Dom Maklerski Banku 
Ochrony Środowiska S.A. usług maklerskich określonych w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 
pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1768 z późn. zm.) tj. przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia oraz 
wykonywania zleceń w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 
oraz ich przechowywania lub rejestrowania, w tym prowadzenia rachunków papierów 
wartościowych oraz rachunków pieniężnych.” 

2. W § 1 ust. 2 Regulaminu zmieniają się poniżej wskazane definicje, które otrzymują 
następujące brzmienie: 
„1) Agent -  podmiot będący agentem DM, w rozumieniu art. 79 Ustawy o obrocie,” 
[…] 
„8) Firma inwestycyjna – dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, 
zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczna osoba prawna z siedzibą na terytorium państwa 
innego niż państwo członkowskie, prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
działalność maklerską,” 
[…] 
„17) Kanały Elektroniczne - Oprogramowanie wskazane przez DM albo inne oprogramowanie 
lub inne środki komunikacji elektronicznej umożliwiające zawieranie Umowy na odległość w 
rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 
z 2017, poz. 1219 z późn. zm.) a przewidziane Regulaminem Kanałów Elektronicznych; 
wszelkie postanowienia Regulaminu odnoszące się do Oprogramowania wskazanego przez 
DM mają zastosowanie do Kanałów Elektronicznych w stosunku do Klientów, którzy zawarli 
Umowę Ramową, z zastrzeżeniami i wyłączeniami wskazanymi w treści niniejszego 
Regulaminu oraz Regulaminu Kanałów Elektronicznych,” 
[...] 

     „25) Miejsce wykonania – rozumie się przez to: 
a) Krajowy rynek regulowany,  
b) alternatywny system obrotu (ASO), 
c) Fundusz inwestycyjny,” 
[…] 

„27) Oprogramowanie wskazane przez DM - oprogramowanie umożliwiające DM świadczenie 
usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem innych urządzeń technicznych lub 
elektronicznych nośników informacji w rozumieniu Rozporządzenia, w tym na Trwałym nośniku 
informacji, w szczególności za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine, 
umożliwiające  przekazywanie informacji dla Klientów lub potencjalnych Klientów za 
pośrednictwem tego oprogramowania, w szczególności poprzez przekazywanie informacji za 
pośrednictwem oprogramowania na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), 
28) Osoba krajowa - rezydent w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo 
dewizowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 679 z późn. zm.), 
29) Osoba zagraniczna - nierezydent w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. 
Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 679 z późn. zm.),” 
[…] 
„33) Podmiot uprawniony do wykonywania Zleceń – Fundusz Inwestycyjny, którego jednostki 
nabywa Klient,” 
[…] 
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„42) Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 
Ustawy o obrocie, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1112 z późn. zm.) lub 
Rozporządzenie zastępujące ww. Rozporządzenie,” 
[…] 
„44) Sesja - dzień, w którym zgodnie z przepisami dotyczącymi danego systemu obrotu 
instrumentami finansowymi lub regulacjami wewnętrznymi tego systemu obrotu zawierane są na 
nim transakcje,” 
[…] 
„47) Strona internetowa – strona internetowa DM: www.bossa.pl i www.bossafund.pl 
48) Świadectwo depozytowe – dokument zdefiniowany w art. 9-10 oraz 11-12 Ustawy o 
obrocie,” 
[…] 
„57) Umowa Ramowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem będącym osobą fizyczną i DM 
określająca formy składania oświadczeń woli i/lub wiedzy przez Klienta, na podstawie których 
możliwe jest zawarcie Umowy, zawarcie innych umów świadczenia usług maklerskich oraz 
składanie innych oświadczeń woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych,” 
[…] 
„59) Uprawniony kontrahent - Klient, o którym mowa w art. 3 pkt 39d Ustawy o obrocie,  
60) Ustawa o funduszach – Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355 z późn. 
zm.), 
61) Ustawa o obrocie - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. 
j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.),” 
[…] 
„63) Właściwa izba rozrachunkowa – KDPW lub spółka, której KDPW powierzył wykonywanie 
czynności, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6 Ustawy o obrocie, izba rozrachunkowa lub inny 
podmiot uprawniony do dokonywania rozrachunku,” 
[…] 
„66) Zarządzenie Dyrektora DM - treść wydanego przez Dyrektora DM zarządzenia 
regulującego w sposób szczegółowy wykonywanie poszczególnych czynności określonych w 
niniejszym Regulaminie lub treść wydawanego przez Dyrektora DM zarządzenia na podstawie 
Regulaminu Kanałów Elektronicznych. Ogłoszenie ww. zarządzeń oraz ich zmiany dokonywane 
są poprzez zamieszczenie na Stronie internetowej oraz przekazanie Klientom za pośrednictwem 
Oprogramowania wskazanego przez DM lub przesyłane na adres korespondencyjny Klienta w 
przypadku wybrania przez Klienta takiego sposobu odbioru korespondencji. Klient może również 
uzyskać aktualne Zarządzenia Dyrektora DM w POK DM,”  

 
3. Zmienia się § 6 ust. 8  Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„8. Przed złożeniem Zlecenia w DM, Klient powinien zapoznać się z aktualnym dokumentem 
Kluczowych Informacji dla Inwestorów zamieszczonym na stronie internetowej, o której mowa 
w ust. 6. DM nie jest twórcą instrumentów finansowych będących PRIIP, które Klient może 
nabywać w ramach usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, a Kluczowe 
Informacje dla Inwestorów są przygotowywane przez twórców tych instrumentów. W przypadku 
udostepnienia przez twórcę PRIIP nowego dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestorów, 
DM jest informowany przez twórcę o tym fakcie.” 

 
4. Zmienia się § 10 ust. 2 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„2. W przypadku zawarcia Umowy Ramowej, a następnie Umowy poprzez złożenie 
oświadczenia woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych uważa się, że 
Umowa została zawarta na odległość. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 
zgodnie z art. 38 pkt 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 
r., poz. 683 z późn. zm.). DM umożliwi zawieranie Umowy, innych umów świadczenia usług 
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maklerskich oraz składanie dyspozycji i innych oświadczeń woli i/lub wiedzy za pośrednictwem 
Kanałów Elektronicznych od dnia wskazanego w odpowiednim Zarządzeniu Dyrektora DM. 
 

5. W § 11 Regulaminu po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: 
„5. DM zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia zawierania Umów Jednorazowych do 
obsługi wybranych lub wszystkich  Dyspozycji. DM poinformuje Klientów i/lub potencjalnych 
Klientów w trybie Zarządzenia Dyrektora DM o rodzajach Dyspozycji realizowanych na 
podstawie Umowy Jednorazowej.” 

 
6. W § 12 Regulaminu po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: 

„5. Klient zawierający Umowę lub Umowę Jednorazową wypełnia test rynku docelowego, o ile 
Klient uprzednio nie wypełnił takiego testu w związku ze świadczeniem przez DM usług na rzecz 
Klienta. Test rynku docelowego nie stanowi oceny odpowiedniości usługi maklerskiej lub 
instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem, a także ustalenie rynku docelowego dla 
Klienta nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.” 

 
7. Zmienia się § 13 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie:  

„1. Osoby fizyczne – krajowe i zagraniczne przy zawieraniu Umowy lub Umowy Jednorazowej 
obowiązane są złożyć i podpisać w obecności Upoważnionego pracownika poprawnie 
wypełniony formularz Umowy lub Umowy Jednorazowej, w tym wskazać swój adres poczty 
elektronicznej (e-mail), wraz z wymaganymi załącznikami oraz przedstawić dokument 
tożsamości (dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport). W przypadku zawierania 
Umowy niezbędne jest również udostępnienie informacji o właściwym dla Klienta lub 
potencjalnego Klienta Urzędzie Skarbowym (dotyczy wyłącznie rezydentów).” 

 
8. Zmienia się § 13 ust. 7 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„7. Uprawnienia do zawarcia Umowy lub Umowy Jednorazowej oraz do rozporządzania 
Rachunkiem na podstawie uprzednio zawartej Umowy w imieniu i na rzecz osoby 
nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej zdolność ograniczoną 
przysługują opiekunom, kuratorom lub przedstawicielom ustawowym tej osoby do momentu 
uzyskania przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych. Zawarcie Umowy lub Umowy 
Jednorazowej na rzecz osoby, o której mowa w zdaniu powyżej wymaga uprzedniej zgody 
Dyrektora DM lub osoby przez niego upoważnionej.” 

 
9. W § 13 Regulaminu po ust. 12 dodaje się ust. 13 - 14 o następującym brzmieniu: 

„13. Warunkiem zawarcia Umowy lub Umowy Jednorazowej z Klientem jest również podanie 
aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 14. 
14. Dyrektor DM może w trybie zarządzenia określić zasady zawierania Umów Jednorazowych 
przez Klientów nie posiadających adresu poczty elektronicznej.”  
 

10. W § 14 Regulaminu po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 
„4. Zawarcie Umowy lub Umowy Jednorazowej z Osobą zajmującą eksponowane stanowisko 
polityczne wymaga uprzedniej zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.” 

 
11. Zmienia się § 18 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„1. Wszystkim Klientom DM nadaje kategorię Klienta detalicznego, chyba że są to podmioty 
uznane za Klientów profesjonalnych lub Uprawnionych kontrahentów w rozumieniu Ustawy o 
obrocie.” 
 

12. W § 19 Regulaminu po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: 
„3. Skutki zaniedbania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, obciążają Klienta. DM może 
wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Klienta w przypadku, gdy nie będzie możliwe skuteczne 
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doręczenie korespondencji zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji złożoną przez Klienta 
lub w formie pisemnej na adres wskazany przez Klienta  lub w przypadkach, gdy z uwagi na 
obowiązujące regulacje nie jest możliwe świadczenie na rzecz Klienta usług bez okresowej 
aktualizacji danych Klienta.” 

 
13. Zmienia się § 20 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„1. Klient może ustanowić pełnomocników do dysponowania Tytułami Uczestnictwa, środkami 
pieniężnymi oraz do wykonywania wszelkich czynności na Rachunku, do jakich Umowa 
uprawnia Klienta, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego §. Pełnomocnictwo może dotyczyć 
również zmiany lub wypowiedzenia Umowy w imieniu Klienta, o ile Klient wyraźnie wskaże w 
pełnomocnictwie uprawnienie pełnomocnika do działania w tym zakresie. Osoby wskazane 
przez Klienta w pełnomocnictwie do Umowy  są również uprawnione do odbioru w imieniu 
Klienta wyniku testu wiedzy i doświadczenia oraz oświadczeń DM w przypadku, gdy instrument 
finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej jest dla Klienta nieodpowiedni, a 
także do samodzielnego jednoosobowego składania oświadczeń w imieniu Klienta o wyborze 
formy doręczenia dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz do składania dyspozycji 
dotyczących odbioru korespondencji.” 

 
14. Zmienia się § 20 ust. 9 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„9. Skuteczne jest również pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej z podpisem 
mocodawcy poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego. W przypadku złożenia 
pełnomocnictwa w takich formach bez podpisu pełnomocnika, pisemne Zlecenia lub Dyspozycje 
pełnomocnika będą skuteczne po dołączeniu jego wzoru podpisu poświadczonego notarialnie 
lub po złożeniu wzoru podpisu w obecności Upoważnionego pracownika.” 
 

15. Zmienia § 23 ust. 2 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 
„2. DM ma prawo nie przyjąć pełnomocnictwa, którego zakres lub tryb wykonania nakładałby na 
DM obowiązek wykonywania czynności znacznie utrudniających świadczenie usług maklerskich 
lub powodował zagrożenie bezpieczeństwa operacji na Rachunku lub pełnomocnik nie posiada 
zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.” 

 
16. Zmienia się § 26 ust. 4 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„4. W przypadku sprzedaży Papierów wartościowych przez Klienta w drodze umowy zawartej 
w obrocie wtórnym poza systemem obrotu instrumentami finansowymi, DM wyksięgowuje je z 
Rachunku zbywcy po przedstawieniu przez niego oryginałów odpowiednich dokumentów 
wskazujących na podstawę przeniesienia instrumentów finansowych lub ich uwierzytelnionych 
kopii oraz po złożeniu Dyspozycji przeniesienia Papierów wartościowych. W przypadku, gdy 
czynności związane z przeniesieniem Papierów wartościowych podejmowane są na podstawie 
Dyspozycji złożonej przez Klienta profesjonalnego, DM może odstąpić od wymogu 
przedstawiania dokumentów wskazanych powyżej.” 

 
17. Zmienia się § 26 ust. 6 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„6. DM może odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem Papierów 
wartościowych w obrocie wtórnym poza systemem obrotu instrumentami finansowymi w 
przypadku powzięcia na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 4, uzasadnionych 
wątpliwości wskazujących, że przeniesienie Papierów wartościowych ma na celu obejście 
prawa lub gdy wynika z nich w sposób oczywisty, że przeniesienie Papierów wartościowych jest 
sprzeczne z przepisami prawa.” 

 
18. Zmienia się § 26 ust. 7 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„7. Odmowa, o której mowa w ust. 6, zawierająca uzasadnienie, przekazywana jest Klientowi 
na piśmie albo za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, po uprzednim 
umożliwieniu Klientowi złożenia wyjaśnień w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem 
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elektronicznych nośników informacji.” 
 

19. Zmienia się § 30 ust. 1 lit. b) Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 
„b) złożenia Dyspozycji blokady przez Klienta lub jego pełnomocnika,” 

 
20.  Zmienia się § 39 ust. 2 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„2. Z zastrzeżeniem § 55 ust. 1 Regulaminu Klient może wskazać rachunki bankowe należące 
do Klienta, na które DM będzie realizował wypłaty środków pieniężnych na podstawie 
Dyspozycji złożonych za pośrednictwem telefonu lub Oprogramowania wskazanego przez DM. 
Klient może zdefiniować rachunki bankowe za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego 
przez DM (podczas zawierania pierwszej Umowy po zawarciu Umowy Ramowej), 
korespondencyjnie na odpowiednim formularzu obowiązującym w DM oraz osobiście w POK 
DM. Składając odpowiednią Dyspozycję, Klient może zmieniać rachunki bankowe, o których 
mowa w zdaniu pierwszym.”   

 
21. Zmienia się § 42 ust. 3 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie:  

„3. Zlecenia i Dyspozycje są zapisywane na nośnikach o charakterze trwałym wymienionych w 
ust. 5 i 6, które umożliwiają ich odczytanie przez cały określony w obowiązujących przepisach 
prawa okres przechowywania i stanowią podstawę do rozstrzygania wszelkich sporów 
dotyczących ich realizacji.” 

 
22. Zmienia się § 44 ust. 2 lit. l) Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie:  

„l) przyjmowania i przekazywania Zleceń do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu 
finansowego, wystawcy instrumentu finansowego lub sprzedającego taki instrument, w celu ich 
wykonania.” 

 
23.  Po § 46 Regulaminu dodaje się § 46a o następującym brzmieniu: 

1. Zlecenie dotyczące Papierów wartościowych zawiera identyfikację Klienta zgodnie z art. 2 
ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/580 z dnia 24 czerwca 2016 
r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w 
odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie przechowywania 
właściwych danych dotyczących zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe. 

2. Klienci są zobowiązani do przekazania DM danych wymaganych na mocy przepisów, o 
których mowa w ust. 1 powyżej. W związku z powyższym:  
a) Klient, o którym mowa w § 14a ust. 1, jest zobowiązany do przekazania DM kodu LEI,  
b) pozostali Klienci są zobowiązani do przekazania DM numeru PESEL lub numeru 

identyfikatora NIP, przy czym osoby zagraniczne są zobowiązane do wskazania daty 
urodzenia i nazwy kraju podatku oraz krajowego identyfikatora klientów dla osób 
fizycznych,  

- które to dane należy stosować w zgłoszeniach transakcji, zgodnie z Załącznikiem II do 
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w 
odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji 
właściwym organom. 

3. W przypadku gdy Klient posiadający zawartą Umowę z DM przed dniem 3 stycznia 2018 r., 
nie poda danych, o których mowa w ust. 2 powyżej odpowiednio lit. a lub lit. b lub poda 
błędne dane od 3 stycznia 2018 r., do czasu przedstawienia wymaganych danych DM może 
ograniczyć przyjmowanie i wykonywanie Zleceń dotyczących Papierów Wartościowych na 
rachunek Klienta, w tym za pośrednictwem Oprogramowania DM.  

4. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Zlecenia Klienta lub opóźnienia w 
wykonaniu Zleceń Klienta, w przypadku określonym w ust. 3 powyżej jeżeli niewykonanie 
lub opóźnienie wykonania Zlecenia nastąpiło z powodu braku przekazania DM danych, o 
których mowa w ust. 2 powyżej lub niewypełnienia przez Klienta, o którym mowa w § 14a 
ust. 1, obowiązku, o którym mowa w § 14a ust. 3.   
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24.  Zmienia się § 51 lit. h) Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„h) datę przyjęcia zlecenia," 
 
25.  Skreśla się § 51a Regulaminu. 
 
26.  W § 58 Regulaminu po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 

„4. Zakres i rodzaje Zleceń i Dyspozycji przyjmowanych za pośrednictwem telefonu określa 
Zarządzenie Dyrektora DM.” 

27. Zmienia się § 60 ust. 2 lit. b) Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 
„b) hasło ustalone przez Klienta, z tym zastrzeżeniem że pierwsze logowanie odbywa się za 
pomocą kodów dostępu otrzymanych przez Klienta podczas rejestracji na Stronie internetowej,” 

 
28.  Zmienia się § 72 ust. 5 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„5. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Klientowi: 
a) za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, w tym za pośrednictwem 

adresu poczty elektronicznej (e-mail) wskazanego przez Klienta, albo 
b) przesyłane na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta, na rzecz którego DM 

nie świadczy usług maklerskich za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego 
przez DM, chyba że Klient inaczej postanowił w Dyspozycji sposobu odbioru 
korespondencji, w szczególności wskazał adres poczty elektronicznej (e-mail) na który 
mają być doręczane potwierdzenia.” 

 
29.  Zmienia się § 73 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„1. DM przekazuje Klientowi sprawozdanie dotyczące przyjęcia i przekazania zlecenia 
dotyczącego Jednostek Uczestnictwa, obejmujące: 

1) oznaczenie firmy inwestycyjnej przyjmującej i przekazującej zlecenie Klienta; 
2) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta; 
3) datę i czas przyjęcia zlecenia; 
4) datę i czas przekazania zlecenia do innego podmiotu w celu wykonania zlecenia;  
5) oznaczenie podmiotu, do którego przekazano zlecenie Klienta w celu wykonania 

zlecenia; 
6) rodzaj zlecenia, o ile rodzaj ten został określony przez Klienta; 
7) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych 

niż kupno/sprzedaż; 
8) oznaczenie instrumentu finansowego; 
9) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia, o ile liczba ta 

została określona przez Klienta; 
10) cenę, po jakiej przekazane zlecenie miało być wykonane przez podmiot, lub sposób 

określenia tej ceny; 
11) łączną planowaną wartość transakcji, która miała być zawarta w wykonaniu 

zlecenia przez podmiot, o ile rodzaj zlecenia pozwala na jej określenie; 
12) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji oraz zestawienie poszczególnych 

pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów przyjęcia i przekazania 
zlecenia. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy Klient otrzymał potwierdzenie, o 
którym mowa w art. 91 ustawy o funduszach, pod warunkiem że to potwierdzenie zawiera 
informacje, o których mowa w ust. 1. 
3. Z zastrzeżeniem ust. 2 DM przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie 
po przekazaniu zlecenia Klienta do innego podmiotu w celu jego wykonania, jednak nie później 
niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym zlecenie zostało przekazane.  
4. Niezależnie od powyższych postanowień DM na żądanie Klienta przekaże informacje 
dotyczącą aktualnego stanu przekazywania do innego podmiotu przyjętego zlecenia w celu jego 
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wykonania.” 
 

30.  Skreśla się § 74a Regulaminu 
 
31.  Zmienia się § 76 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„1. DM w trybie Zarządzenia Dyrektora DM ma prawo określić szczegółowe zasady 
wykonywania poszczególnych czynności, o ile nie zostało to wcześniej określone w 
Regulaminie. Zarządzenia te nie mogą zmieniać postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy 
lub Umowy Jednorazowej. Treść Zarządzeń Dyrektora DM podawana jest do wiadomości 
Klientów w terminie co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie, chyba że Zarządzenie 
Dyrektora DM: 

1) rozszerza możliwość korzystania z usług, 
2) ułatwia korzystanie z usług lub nie wpływa na ich jakość, 
3) dotyczy przyjmowania i obsługi określonych typów lub rodzajów zleceń, selekcji 

i/lub kontroli zleceń, przyjmowania zleceń bez lub z częściowym pokryciem, 
wysokości blokad pod zlecenia bez określonego liczbowo limitu ceny, terminu 
przyjmowania zleceń oraz terminu ich ważności, 

4) nie jest możliwe zachowanie powyższego terminu z przyczyn, za które DM nie 
ponosi odpowiedzialności.   

W przypadkach określonych w pkt 1 - 4 Zarządzenie Dyrektora DM publikowane jest najpóźniej 
w dniu jego wejścia w życie.” 

 
32. Zmienia się § 77 ust. 3 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„3. Jeżeli Klient nie złoży żadnej Dyspozycji dotyczącej sposobu odbioru korespondencji, DM 
przekaże ją Klientowi za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, o ile Klient 
aktywował usługę za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM albo wyśle na 
adres korespondencyjny wskazany w Umowie lub Umowie Jednorazowej.” 
 

33. Zmienia się § 77 ust. 4 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 
„4. W przypadku przekazywania Klientowi przez DM korespondencji za pośrednictwem 
Oprogramowania wskazanego przez DM, korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą jej 
wprowadzenia do Oprogramowania wskazanego przez DM w sposób umożliwiający Klientowi 
zapoznanie się z jej treścią. W przypadku przekazywania przez DM korespondencji za 
pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, DM przekaże Klientowi na adres 
poczty elektronicznej (e-mail) treść tej korespondencji lub informację o udostępnieniu 
korespondencji za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM.” 
 

34.  Zmienia się § 77 ust. 5 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 
„5. Klient, na którego rzecz DM świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Oprogramowania 
wskazanego przez DM, otrzymuje od DM informacje, które nie są adresowane indywidualnie do 
Klienta, w tym w szczególności Politykę zarządzania konfliktami, Informację o polityce 
wykonywania zleceń, Regulamin oraz Tabelę opłat i prowizji za pośrednictwem Strony 
internetowej lub na trwałym nośniku za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez 
DM, w szczególności poprzez przekazanie na adres poczty elektronicznej (e-mail) tych 
informacji o ich udostępnieniu za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM. DM 
powiadamia Klienta w formie komunikatu przekazywanego za pośrednictwem Oprogramowania 
wskazanego przez DM oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) o miejscu na Stronie 
internetowej, gdzie te informacje są udostępniane.” 

 
35. Skreśla się § 77 ust. 7 Regulaminu. 

 
36. Zmienia się § 78 ust. 7 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„7. Sprzedaż, o której mowa w ust. 7, odbywać się będzie bez konieczności wezwania Klienta 

Unikalny nr dokumentu: 3e7200f6-ab56-464e-908b-49931776d326



8 
 

do zapłaty, po upływie terminu, w którym Klient zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań 
wobec DM. W tym przypadku DM pobiera prowizję równą wskazanej w Tabeli opłat i prowizji. 
DM realizuje Zlecenia sprzedaży na taką liczbę Papierów wartościowych i z takim limitem ceny, 
które gwarantują pełne pokrycie zobowiązań Klienta.” 

 
37. § 78a Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. DM ujawnia Klientom na Trwałym nośniku informacji przed zawarciem Umowy lub Umowy 
Jednorazowej informacje o kosztach i opłatach jakie wiążą się ze świadczoną usługą maklerską 
(informacja ex ante).” 
„2. Jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usług maklerskich wysokość świadczeń 
pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych nie mogła zostać oszacowana, 
DM przekazuje Klientowi dodatkowo informacje dotyczące dokładnych kwot przyjętych lub 
przekazanych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych 
ustalonych zgodnie z metodologią wyliczania wskazaną w informacji, o której mowa w ust. 1, 
niezwłocznie po ustaleniu tych kwot na zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji złożoną 
przez Klienta.  
3.  Przez okres, w którym DM przyjmuje lub przekazuje świadczenia pieniężne, w tym opłaty i 
prowizje, lub świadczenia niepieniężne, co najmniej raz do roku, DM informuje indywidualnie 
Klientów o faktycznych kwotach przyjętych lub przekazanych świadczeń pieniężnych, w tym 
opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji 
złożoną przez Klienta. 
4. W przypadku gdy po rozpoczęciu świadczenia usług maklerskich DM zamierza przyjmować 
lub przekazywać świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenia niepieniężne, 
DM przekazuje Klientowi informację, o których mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem 
przyjmowania lub przekazywania tychże świadczeń, a ponadto przekazuje informacje, o których 
mowa w ust. 3. 
5.  DM przekazuje Klientowi na trwałym nośniku informacji roczne informacje o wszystkich 
poniesionych przez Klienta kosztach i opłatach związanych z instrumentami finansowymi oraz 
usługą świadczoną na rzecz Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu (informacja ex post).” 

 
38.  Zmienia się § 80 ust. 3 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„3. W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, aneks lub jej nowe brzmienie będą 
przekazywane Klientowi na adres korespondencyjny wskazany w Umowie lub za 
pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM. Powyższą informację DM przekazuje 
Klientowi w terminie umożliwiającym wypowiedzenie Umowy z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. W 
przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta aneksu lub nowej treści 
Umowy Klient nie przekaże do DM podpisanego aneksu lub nowej treści Umowy, DM będzie to 
traktował jako wypowiedzenie Umowy. W przypadku przekazywania przez DM korespondencji 
za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, DM przekaże Klientowi na adres 
poczty elektronicznej (e-mail) treść tej korespondencji lub informację o udostępnieniu 
korespondencji za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM.” 

 
39. Zmienia się § 80 ust. 4 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

„4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, ich brzmienie będzie przekazywane 
Klientowi zgodnie ze złożoną przez Klienta Dyspozycją sposobu odbioru korespondencji, o 
której mowa w § 77 ust. 1, w terminie umożliwiającym wypowiedzenie Umowy z zachowaniem 
okresu wypowiedzenia przed wejściem w życie zmian do Regulaminu. W przypadku, gdy Klient 
nie wniesie w powyższym terminie zastrzeżeń dotyczących treści zmian do Regulaminu lub nie 
wypowie Umowy, DM będzie to traktował jako akceptację tych zmian. Wniesienie przez Klienta 
zastrzeżeń do Regulaminu uznawane będzie za wypowiedzenie Umowy. W przypadku 
przekazywania przez DM  korespondencji za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego 
przez DM, DM przekaże Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) treść tej 
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korespondencji lub informację o udostępnieniu korespondencji za pośrednictwem 
Oprogramowania wskazanego przez DM.” 

 
40. Zmienia się § 89 Regulaminu i nadaje się mu brzmienie:  

„Regulamin wchodzi w życie w stosunku do nowych Klientów z dniem 21 października 2018 
roku, a w stosunku do dotychczasowych Klientów z dniem 26 listopada 2018 roku.” 
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