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Miejscowość, data 
 

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE  
(dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) 

 
Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Informacje 
przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości 
usługi maklerskiej dla Klienta. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest dobrowolne, brak 
odpowiedzi na poszczególne pytania będzie brany pod uwagę przy dokonaniu przez firmę inwestycyjną 
oceny i może spowodować jej zaniżenie. 
 

Imię i nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

 

Rodzaj i numer 
dokumentu 
tożsamości: 

 

 
 
 

 
1. Jakie zna Pani/Pan instrumenty finansowe? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

□ nie znam 
żadnych 

 
 
 
 

 

□ obligacje 
 
 
 
 
 

 

□ jednostki 
uczestnictwa 
funduszy 
inwestycyjnych, 
ETF, certyfikaty 
inwestycyjne 

 

□ akcje 
 
 
 
 
 

 

□ instrumenty 
pochodne 
(kontrakty 
terminowe, 
opcje) 

 
 

 
2. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani samodzielnie na niżej wymienionych instrumentach w okresie ostatnich 2 

lat? 

obligacje 
 
 
 
 

□ 0  
□ 1-50  
□ powyżej 50  

jednostki uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych, 
ETF, certyfikaty 
inwestycyjne 
 
□ 0  
□ 1-50  
□ powyżej 50  

akcje 
 
 
 
 

□ 0  
□ 1-50  
□ powyżej 50 

instrumenty pochodne 
(kontrakty terminowe, opcje) 

 
 
 

□ 0  
□ 1-50  
□ powyżej 50  

 
3. Jaką kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w instrumenty wymienione w pkt 2 w okresie ostatnich 2 lat (w zł)? 

obligacje 
 
 
 
 

□ 0 
□ poniżej 50 tys.  
□ od 50 tys. do 

200 tys.  
□ powyżej 200 tys.  

jednostki uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych, 
ETF, certyfikaty 
inwestycyjne 
 
□ 0  
□ poniżej 50 tys. 
□ od 50 tys. do 200 tys.  
□ powyżej 200 tys. 

akcje 
 
 
 
 

□ 0 
□ poniżej 50 tys. 
□ od 50 tys. do 200 tys.  
□ powyżej 200 tys. 

instrumenty pochodne 
(kontrakty terminowe, opcje) 

 
 
 

□ 0  
□ poniżej 50 tys. 
□ od 50 tys. do 200 tys. 
□ powyżej 200 tys. 

 
4. Proszę o wskazanie poziomu swojego wykształcenia 

□ wyższe 
ekonomiczne 

 

□ inne wyższe 
 

 

□ średnie 
ekonomiczne 

 

□ inne średnie 
 

 

□ podstawowe 
 

 

 
5. Wykonywany obecnie lub poprzednio przez Pana/Panią zawód 
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□ Wymaga/ał 
wiedzy w 
zakresie 
inwestowania w 
instrumenty 
finansowe 

□ Wykonywany zawód  
jest/był związany z 
rynkiem finansowym i 
był  wykonywany 
dłużej niż rok 

 

□ Wykonywany zawód  
jest/był związany z 
rynkiem finansowym i 
był  wykonywany 
krócej  niż rok 

 

□ Wykonywany przez ze 
mnie zawód nie był /nie 
jest związany z rynkiem 
finansowym 

 
 

 
6. Czy dywersyfikacja inwestycji na rachunku pomaga w redukcji ryzyka poniesienia straty? 

□ tak  
 

□ nie  
 

□ nie wiem 

 
7. Czy dywersyfikacja inwestycji na rachunku całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty? 

 

□ tak  
 

□ nie  
 

□ nie wiem 

 
8. Czy inwestycja w jednostki uczestnictwa może spowodować stratę? 

 

□ tak  
 

□ nie  
 

□ nie wiem 

 
9. Czy inwestycja w instrumenty pochodne może spowodować stratę wyższą niż zainwestowany kapitał? 
 

□ tak  
 

□ nie  
 

□ nie wiem 

 
10. Czy stosując się do rekomendacji ogólnych i innych analiz publikowanych przez DM można ponieść stratę?  

 

□ tak  
 

□ nie  
 

□ nie wiem 

 
11. Czy inwestycja w akcje gwarantuje osiągnięcie zysku? 

 

□ tak  
 

□ nie  
 

□ nie wiem 

 
12. Czy można zawrzeć transakcję na giełdzie papierów wartościowych bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej? 

 

□ tak  
 

□ nie  
 

□ nie wiem 

 
13. Czy inwestycje w obligacje korporacyjne wiążą się z takim samym ryzykiem jak inwestycje w obligacje 

skarbowe? 

□ tak  
 

□ nie  
 

□ nie wiem 

 
 
 
 

14. Dla których instrumentów finansowych charakterystyczne jest wykorzystanie mechanizmu dźwigni 
finansowej? 

 

□ nie wiem □ akcje 
 

□ obligacje 
 

□ kontrakty terminowe 
 
 

 
15. ETF to: 
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□ fundusz 
indeksowy 
notowany na 
giełdzie  

□ akcje spółki 
notowanej na 
NYSE  

□ kontrakt 
terminowy 
 

□ nie wiem  
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Ilość punków uzyskana przez Pana/Panią na podstawie oceny testu:..................  
 

Ilość punków uzyskana przez Pana/Panią na podstawie oceny testu:.................. ................. 

 
Wynik testu jest pozytywny. (

2
)  

Usługa jest dla Pana/Pani odpowiednią 
inwestycją dla: 
 
[] jednostek uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych 
 
[] krajowego rynku kasowego bez 

korzystania z odroczonego terminu 

płatności  

 

[] krajowego rynku kasowego z 

wykorzystaniem z odroczonego terminu 

płatności  

 

[]   krajowego rynku derywatów  
oraz w zakresie Opracowań, Analiz i 
Rekomendacji dotyczących rynków i/lub 
Instrumentów Finansowych wskazanych 
powyżej 
 

 
Wynik testu jest negatywny. (

2
) 

Usługa niesie ze sobą zbyt duże ryzyko 
inwestycyjne  i jest nieodpowiednią dla 
Pana/Pani  inwestycją dla: 
 
[] jednostek uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych 
 
[] krajowego rynku kasowego bez 

korzystania z odroczonego terminu 

płatności  

 

[] krajowego rynku kasowego z 

wykorzystaniem z odroczonego terminu 

płatności  

 

[]   krajowego rynku derywatów  
oraz w zakresie Opracowań, Analiz i 
Rekomendacji dotyczących rynków i/lub 
Instrumentów Finansowych wskazanych 
powyżej 
. 

 
Klient nie udzielił wymaganych informacji. 

Oświadczam, że dane przedstawione w 
formularzu są zgodne z prawdą.  
Zostałem/-am poinformowana, że usługa 
świadczona na podstawie wskazanej wyżej 
umowy świadczenia usługi maklerskiej  jest 
dla mnie odpowiednia. 
 
 
 
 
……………….........................… 
Podpis Klienta    
 
 
 
 
...........................................  
Podpis Pracownika DM  

Oświadczam, że dane przedstawione w 
formularzu są zgodne z prawdą. 
Oświadczam, że zostałem ostrzeżony/-a, iż w 
świetle przekazanych informacji dotyczących 
wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie 
inwestycji, w ocenie DM, usługa świadczona na 
podstawie wskazanej wyżej umowy 
świadczenia usługi maklerskiej niesie ze sobą 
zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest 
nieodpowiednią dla mnie inwestycją. 
 
 
…………………………………   
 Podpis Klienta     
 
 
 
 
.................................................. 
Podpis Pracownika DM  

Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż 
w związku z odmową przedstawienia danych 
niezbędnych do przeprowadzenia oceny lub 
przedstawieniem niewystarczających danych 
dotyczących mojej wiedzy i doświadczenia w 
dziedzinie inwestycji, DM nie jest w stanie 
dokonać oceny, czy usługa jest odpowiednią 
dla mnie inwestycją. Pomimo nieprzekazania 
wymaganych informacji niniejszym wyrażam 
wolę zawarcia z DM wnioskowanej umowy 
świadczenia usług.  
 
 
……………….........................… 
Podpis Klienta   
 
 
 
 
..........................................  
Podpis Pracownika DM  

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi, która w ocenie Domu 

Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. jest nieodpowiednia dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne. 
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Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego  
przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.  

(Umowa IKZE) 

 

 
W dniu ..................................... w ..................................................pomiędzy:    
Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy 
ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000048901, kapitał 
zakładowy w wysokości  23.640.000, wpłacony w całości, zwanym dalej DM, reprezentowanym przez: 

 

............................................................. 

a 
Imię i nazwisko:    ............................................................................. 
Nr dokumentu tożsamości:  ............................................................................. 
PESEL:    ............................................................................. 
Adres zameldowania:   ............................................................................. 
Województwo, powiat, gmina: ............................................................................. 

zwanym dalej zwanym dalej Oszczędzającym, będącym Klientem detalicznym 

 

zawarta została Umowa IKZE o treści następującej: 
 

 
§ 1 

1. Na podstawie niniejszej Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego przez Dom 
Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwaną dalej Umową IKZE) DM zobowiązuje się wobec 
Oszczędzającego do prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (zwanego dalej IKZE) 
zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz 
Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 
S.A.”, zwanym dalej „Regulaminem”, „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 
Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy” zwanym dalej „Regulaminem kasowym” oraz „Umowy o wykonywanie 
zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy 
IKZE” (zwanej dalej Umową maklerską IKZE).  

2. Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z Regulaminem i Regulaminem kasowym, które są integralną częścią 
Umowy IKZE.  

 
§ 2 

1. IKZE Oszczędzającego prowadzone jest na podstawie Umowy maklerskiej IKZE nr ………. zawartej przez 

Oszczędzającego z DM. 
2. Zasady świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i 

prowadzeniu rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego, w tym w szczególności zasady 
pokrycia zleceń kupna lub sprzedaży składanych przez Oszczędzającego określa Umowa maklerska IKZE oraz 
Regulamin kasowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że środki gromadzone na rachunku papierów wartościowych i pieniężnym otwartym 
i prowadzonym na podstawie Umowy maklerskiej IKZE stanowią oszczędności gromadzone na IKZE w 
rozumieniu Ustawy o IKE i IKZE, a wszystkie dyspozycje lub zlecenia dotyczące rachunku papierów 
wartościowych i pieniężnego, o których mowa w ust. 1 są dyspozycjami dotyczącymi środków gromadzonych na 
IKZE bez konieczności dokonywania odrębnych oznaczeń. 

 
§ 3 

Do zasad i trybu składania dyspozycji telefonicznych, telefaksowych lub za pomocą oprogramowania wskazanego 
przez DM stosuje się zapisy Umowy maklerskiej IKZE i Regulaminu kasowego, o ile nie są sprzeczne z Ustawą o IKE 
i IKZE, Umową IKZE i Regulaminem.  
 

 
§ 4 

1. Wpłaty na IKZE mogą być dokonywane wyłącznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Ustawy o IKE i 
IKZE. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i 8, w przypadku, gdy suma wpłat dokonanych na IKZE Oszczędzającego w 
danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat, o której mowa w Ustawie o IKE i IKZE, DM 
przekaże nadwyżkę tych środków na wskazany przez Oszczędzającego poniżej rachunek należący do Klienta 
przeznaczony do przelewu środków pieniężnych: 

 
Nr rachunku do przelewu środków pieniężnych: ................................................................................ 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: ........................................................................................ 

3. W przypadku wykorzystania nadpłaconej kwoty, o której mowa w ust. 2 na zrealizowanie zlecenia kupna 
instrumentów finansowych, zakupione instrumenty finansowe w części stanowiącej nadwyżkę w pierwszej 
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kolejności deponowane będą na następującym rachunku należącym do Klienta wskazywanym przez 
Oszczędzającego: 

 
Nr rachunku do przelewu instrumentów finansowych : .......................................................................................  

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:   ......................................................................................................... 

4. Jeżeli Oszczędzający nie wskaże w ust. 3 żadnego rachunku lub wskazany rachunek okaże się nieaktualny lub 
przelew z innych przyczyn, za które DM nie ponosi odpowiedzialności, nie będzie możliwy do wykonania, DM 
dokona sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 3, a środki przekaże na rachunek 
Oszczędzającego wskazany w ust. 2 lub w przypadku braku wskazania takiego rachunku na rachunek, o którym 
mowa w Regulaminie. Oszczędzający upoważnia DM do dokonania sprzedaży instrumentów finansowych w 
związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu bez konieczności 
uzyskiwania odrębnej zgody Oszczędzającego. 

5. Oszczędzający oświadcza, iż pożytki z instrumentów finansowych zgromadzonych na IKZE Oszczędzającego, w 
szczególności dywidendy, odsetki z obligacji oraz prawa poboru, nie stanowią wpłaty w rozumieniu Ustawy o IKE 
i IKZE, ale zwiększają wartość środków Oszczędzającego znajdujących się na IKZE i w związku z powyższym 
nie są uwzględniane przy obliczaniu maksymalnego limitu rocznych wpłat na IKZE.  

6. Oszczędzający oświadcza, iż pożytki, o których mowa w ust. 5, mają zostać zaksięgowane na rachunku IKZE 
zgodnie z dyspozycją zawartą w ust. 5 niniejszego paragrafu.  

7. W przypadku, gdy wpłata, o której mowa w ust. 2 została przekazana z rachunku Oszczędzającego 
prowadzonego przez DM, DM przekaże nadwyżkę, o której mowa w ust. 2 na ten rachunek.  

8. Oszczędzający obowiązany jest do samodzielnego obliczania właściwego dla Oszczędzającego limitu wpłat na 
IKZE zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do kwot wpłaconych na IKZE ponad 
limit właściwy dla Oszczędzającego, a nieprzekraczających maksymalnego limitu wysokości wpłat na IKZE 
obliczonego zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE. 

 

 
§ 5 

1. Wypłata z IKZE może być dokonana jednorazowo albo w ratach.  
2. Wyboru formy wypłaty z IKZE, Oszczędzający lub Osoba Uprawniona dokonuje we Wniosku Wypłaty/Wypłaty w 

Ratach Środków Zgromadzonych na IKZE, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego §. 
3. W przypadku wyboru przez Oszczędzającego wypłaty w ratach szczegółowy tryb wypłaty w tym wskazanie liczby 

rat oraz terminy wypłat, określony zostanie przez Oszczędzającego lub Osobę uprawnioną we Wniosku 
opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

4. Warunkiem wypłaty z IKZE jest spełnienie przez Oszczędzającego lub Osobę Uprawnioną przesłanek 
uprawniających do wypłaty z IKZE określonych w Regulaminie i Ustawie o IKE i IKZE.  

5. Jeżeli Oszczędzający zdecyduje o wypłacie środków z IKZE w ratach z zastrzeżeniem postanowień Ustawy o 
IKE i IKZE co do ilości rat w jakiej nastąpić może wypłata środków z IKZE, to we wskazanym przez 
Oszczędzającego dniu wypłaty danej raty Oszczędzający ma obowiązek zapewnić wolne środki pieniężne 
wystarczające na pokrycie danej raty. Jeżeli na rachunku IKZE Oszczędzającego nie będzie dostępnych środków 
pieniężnych w wysokości nie niższej niż kwota danej raty, DM wstrzymuje wypłatę danej raty do czasu 
zapewnienia przez Oszczędzającego środków pieniężnych w wysokości wystarczającej na pokrycie danej raty na 
co niniejszym Oszczędzający wyraża zgodę. Oszczędzający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować DM o 
sprzedaży instrumentów finansowych znajdujących się na rachunku IKZE o wartości wystarczającej na pokrycie 
danej raty. DM, po uzyskaniu od Oszczędzającego powyższej informacji oraz zweryfikowaniu stanu środków na 
rachunku IKZE Oszczędzającego dokona wypłaty danej raty.  

6. Wypłata środków przez Oszczędzającego jest wykonywana przez DM na rachunek wskazany w § 4 ust. 2 
niniejszej Umowy IKZE. W uzasadnionych przypadkach DM może wykonać wypłatę na inny rachunek wskazany 
przez Oszczędzającego. Wypłaty środków przez Osobę Uprawnioną jest wykonywana przez DM na rachunek 
wskazany we Wniosku opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

7. Oszczędzający lub Osoba Uprawniona może zmienić Wniosek opisany w ust. 2 niniejszego §, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 4 i 5, jedynie pisemnie w Centrali DM lub Oddziale DM lub korespondencyjnie z podpisem 
notarialnie poświadczonym. 

 
 § 6 

DM dokonuje wypłaty transferowej lub zwrotu środków w terminie i na zasadach określonym w Regulaminie.  
 

§ 7 

1. Oszczędzający wskazuje w Załączniku do niniejszej Umowy IKZE osoby, którym zostaną wypłacone środki 
zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci – „Osoby Uprawnione”.  

2. W przypadku braku wskazania Osób Uprawnionych przez Oszczędzającego środki zgromadzone na IKZE 
wchodzą do spadku.  

3. Oszczędzający jest uprawniony do wskazania pełnomocnika/ów do dysponowania środkami zgromadzonymi na 
IKZE oraz do wykonywania wszelkich czynności na IKZE, do których upoważnia Oszczędzającego Umowa IKZE 
z wyłączeniem prawa do dokonywania wypłat, przelewów, wypłat transferowych, zwrotów, oraz bez prawa do 
wypowiedzenia Umowy maklerskiej IKZE i/lub Umowy IKZE, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.  
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4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Oszczędzającego Dyrektor DM lub osoba przez niego upoważniona, 
może wyrazić zgodę na ustanowienie przez Oszczędzającego Pełnomocnika/ów o szerszym zakresie uprawnień 
niż określony w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 
§ 8 

1. Umowa zawarta została na czas nieokreślony. 
2. Rozwiązanie Umowy IKZE następuje na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie. 

 
§ 9 

Zasady i tryb przekazywania informacji o stanie środków zgromadzonych na IKZE określa Regulamin.  
 

§ 10 

Za prowadzenie i obsługę IKZE, DM pobiera opłaty w wysokości i w sposób określony w „Tabeli opłat i prowizji 
maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy”.  

   
§11 

1. Umowa IKZE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Oszczędzającego oraz osoby/osobę 
reprezentujące/reprezentującą DM.  

2. Podpisy składane pod wszelkiego rodzaju oświadczeniami, zleceniami, pismami i innymi dokumentami 
składanymi lub adresowanymi do DM muszą być zgodne ze wzorem podpisu złożonym w Umowie maklerskiej 
IKZE. DM może odmówić przyjęcia lub realizacji oświadczeń, zleceń, pism i innych dokumentów składanych lub 
adresowanych do DM jeżeli złożony pod nimi podpis, w ocenie DM, jest niezgodny z wzorem podpisu złożonym 
w Umowie maklerskiej IKZE.  

3. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów cywilnych o prawa majątkowe wynikające z Umowy o IKZE będzie 
właściwy sąd powszechny. 

 
§ 12 

Umowa IKZE została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla DM oraz 
Oszczędzającego. 

 
 
 
 

.......................................................................  ............................................................................ 
                 Podpis pracownika DM Podpis Oszczędzającego  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 

przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE)   
 

  

 

Załącznik do Umowy IKZE 

 

........................, dnia  ...........r. 

 

DOM MAKLERSKI   

BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 
ul. Marszałkowska 78/80 
00-517 Warszawa 
 
Numer rachunku IKZE:     .............................................. 

Imię i nazwisko Oszczędzającego:   .............................................. 

Nr dokumentu tożsamości:    ............................................. 

PESEL Oszczędzającego:    .............................................. 

 

OSOBY UPRAWNIONE 

Na podstawie postanowień § 7 ust. 1 Umowy IKZE Oszczędzający wskazuje następujące osoby, którym 

zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci: 

1) 

Imię i nazwisko ................................................................................................. 

Nr dokumentu tożsamości/ nr PESEL .............................................................. 

Adres zameldowania ........................................................................................ 
 
Udział % w środkach zgromadzonych na IKZE ................................................ 
 

2) 

Imię i nazwisko ................................................................................................ 

Nr dokumentu tożsamości/ nr PESEL ............................................................. 

Adres zameldowania ....................................................................................... 
 

Udział % w środkach zgromadzonych na IKZE ............................................... 

3) 

Imię i nazwisko ................................................................................................ 

Nr dokumentu tożsamości/ nr PESEL ............................................................. 

Adres zameldowania ....................................................................................... 
 

Udział % w środkach zgromadzonych na IKZE ............................................... 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Podpis pracownika DM      Podpis Oszczędzającego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 

przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE)   
 

  

 

Załącznik do Umowy IKZE  

 
........................dnia ....................r. 

DOM MAKLERSKI      
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 
ul. Marszałkowska 78/80 
00-517 Warszawa 

 
WNIOSEK WYPŁATY*/ WYPŁATY W RATACH ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA IKZE 

 

Nr rachunku IKZE: 
 
 

 

 

 
Imię i nazwisko posiadacza rachunku IKZE   ................................................................... 

Nr dokumentu tożsamości  …..................................................................................... 

PESEL .............................................................................................................................. 

Adres zameldowania ........................................................................................................ 

 

W przypadku gdy dyspozycję składa osoba uprawniona: 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  ................................................................................. 

Nr dokumentu tożsamości  ……………............................................................................. 

PESEL  ............................................................................................................................. 

Adres zameldowania  ....................................................................................................... 

 

1. [  ] Wypłata jednorazowa - kwota: ....................................słownie:................................................................zł  

 

2. [  ] Wypłata w ratach przez lat ………, przy czym poszczególne raty będą wypłacane**: 

□ Miesięcznie, 

□ Kwartalnie, 

□ Rocznie. 

 

Wysokość rat ustalana jest według wartości portfela na dzień 31grudnia roku poprzedzającego wypłatę w ratach, z 

zastrzeżeniem ostatniej raty, która obejmuje wszystkie środki zgromadzone na IKZE. 

Wypłata będzie dokonywana do 5- go dnia następującego po okresie ratalnym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku 

gdy wysokość raty wypłacanej miesięcznie lub kwartalnie, ustalonej zgodnie z dyspozycją Oszczędzającego, nie 

przekracza kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych) wypłata raty staje się wymagalna w kolejnych datach wypłaty rat, 

o ile przekroczy kwotę 100 zł, z zastrzeżeniem że DM jest zobowiązany do wypłaty co najmniej jednej raty w danym 

roku kalendarzowym.  

 

3. Forma realizacji wypłaty środków: 
[  ] wypłata w kasie 

 
[  ]   przelew na następujący nr rachunku bankowego: ............................................................................... 

prowadzonego przez …………………………………………………………………………………………. 
 
 

...............................................................................   ........................................................... 
Podpis pracownika DM      Podpis osoby składającej wniosek 
__________________________________________________________________________________________ 
*) nie potrzebne skreślić  
**) po wypłacie pierwszej raty Oszczędzający nie może zmienić częstotliwości wypłacania rat w danym roku kalendarzowym  
[ ] wybrane zakreślić  
1. Wypłata w ratach środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie: 

1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonania wpłat na IKZE co najmniej w 5-ciu 
latach kalendarzowych  

2) przez co najmniej 10 lat, chyba, że wpłaty dokonywane były w okresie krótszym niż 10 lat, wtedy wypłata jest rozłożona na okres równy  
okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty 

3) w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej. 
2. Oszczędzający, który dokonał wypłaty pierwszej raty, nie może dokonywać wpłat na IKZE. 
3. Wypłata pierwszej raty dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w DM wraz z wymaganymi dokumentami. 
4. W przypadku wypłaty w ratach DM jako płatnik zaliczek miesięcznych od wypłat z IKZE wypłaci środki pomniejszone o podatek zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  



 

 
Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 

przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE)   
 

  

 

Załącznik do Umowy IKZE 

 
....................., dnia: ......................r. 

DOM MAKLERSKI      
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 
ul. Marszałkowska 78/80 
00-517 Warszawa 

 
 

 WYPOWIEDZENIE UMOWY I WNIOSEK ZWROTU ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA IKZE 

 
 
 

Nr rachunku IKZE: 
 
 

 

 
 
 
Imię i nazwisko Oszczędzającego:  ................................................ 
 
Nr dokumentu tożsamości:  ................................................ 
 

PESEL:     ................................................ 

Adres zameldowania:    ................................................ 
 

W przypadku gdy wniosek składa osoba uprawniona: 
 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej:  ........................................................................................ 
 
Nr dokumentu tożsamości : ...................................................................................................... 

PESEL :..................................................................................................................................... 

Adres zameldowania:  .............................................................................................................. 

 
Niniejszym wypowiadam Umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego zwaną 
dalej Umową oraz Umowę maklerską IKZE. 
Środki zgromadzone na IKZE proszę przekazać zgodnie z poniższą dyspozycją (pkt 1 i pkt 2). 
         

1. Forma realizacji wypłaty środków: 
 

[  ]     wypłata w kasie* 
 
[  ]     przelew* 
 

2. Nr rachunku bankowego w przypadku realizacji zwrotu w formie przelewu: 
 
      ............................................................................................................................................. 
Oświadczam, że zostałem pouczony, iż zwrot środków stanowi przychód z innych źródeł opodatkowanych na 
zasadach określonych w przepisach dotyczących opodatkowania dochodów osób fizycznych.   
 
 
 
...............................................................................   ........................................................... 
Podpis pracownika DM      Podpis osoby składającej wniosek 
 
 
 
*) Właściwe zakreślić 
 
1. Przedmiotem zwrotu mogą być wyłącznie wszystkie środki zgromadzone na IKZE. 
2. Zwrot środków dokonywany jest w formie pieniężnej. Zasady tej nie stosuje się do zgromadzonych na IKZE instrumentów w 

finansowych, które przestały być przedmiotem notowań na rynku regulowanym lub notowania ich są zawieszone  
od co najmniej 30 dni lub obciążonych zastawem w przypadku ich przeniesienia na uprawnionego wierzyciela. 

3. Zwrot środków dokonywany jest przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy. 
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przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE)   
 

  

 

Załącznik do Umowy IKZE 

 
.............................., dnia: ..........................r. 

 
DOM MAKLERSKI      
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 
ul. Marszałkowska 78/80 
00-517 Warszawa 

 
 
 

WNIOSEK WYPŁATY TRANSFEROWEJ 
 
 
 

Nr rachunku IKZE:  
 
 

 

 
 
 
Imię i nazwisko Oszczędzającego:  .............................................. 
 
Nr dokumentu tożsamości: …………….......................................... 
 
Adres zameldowania: ..................................................................... 
 
W przypadku gdy wniosek składa osoba uprawniona: 
 
Imię, nazwisko osoby uprawnionej ............................................................................. 
 
Nr dokumentu tożsamości ……………........................................................................ 
 

PESEL ........................................................................................................................ 

   
Adres zameldowania .................................................................................................. 
 
 
Proszę o przeniesienie całości moich papierów wartościowych oraz środków pieniężnych zgromadzonych na IKZE do niżej 
wskazanej instytucji finansowej, z którą zawarłem /am umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. 
Dane instytucji finansowej: 
 
.................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
Do wniosku załączam potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego  
z ww. instytucją finansową. 
 
 
 
...............................................................................   ........................................................... 
Podpis pracownika DM     Podpis osoby składającej wniosek 
 

 
 
1. Wypłata transferowa jest dokonywana po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia 

emerytalnego z inną instytucją finansową. 
2. Przedmiotem wypłaty może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKZE. 
3. Wypłata transferowa dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 

przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE)   
 

  

 

Załącznik do Umowy IKZE 

 
……………………………, dnia …………….. r. 

DOM MAKLERSKI  
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.  
ul. Marszałkowska 78/80 
00-517 Warszawa 

 
RACHUNEK NR …………………. 

 
PEŁNOMOCNICTWO DO UMOWY MAKLERSKIEJ IKZE I UMOWY IKZE  

 

Ja, niżej podpisany/a, …………………., jako Mocodawca i Klient DM, legitymujący/a się dowodem 

osobistym…………………., posiadający/a nr PESEL …………………….., udzielam pełnomocnictwa 

Pani/Panu..................................., legitymującemu/ej się dowodem osobistym ..............................posiadającemu/ej nr 

PESEL ............................... zamieszkałemu/ej .......................................do działania w moim imieniu w zakresie 

ograniczonym, przysługującym Klientowi z tytułu Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKZE (Umowa maklerska IKZE) oraz Umowy o 

prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 

S.A. (Umowa IKZE), bez możliwości dokonywania wypłat, przelewów, wypłat transferowych, zwrotów, oraz bez 

prawa do wypowiedzenia Umowy maklerskiej IKZE i/lub Umowy IKZE.  

 
Na potrzeby identyfikacji pełnomocnika podczas składaniu dyspozycji telefonicznych stosuje się hasło w brzmieniu 
ustalonym przez Mocodawcę w Umowie maklerskiej IKZE.  

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony. 

 
 
 
 
 
           Podpis Klienta (Mocodawcy)             Podpis Pełnomocnika  

 

............................................................................       
Podpis pracownika DM  
 
 

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.  
z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku 
Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o: 

1. celu zbierania danych, to jest o wykonywaniu czynności określonych w pełnomocnictwie do Umowy maklerskiej IKZE oraz Umowy IKZE a 
związanych z zawarciem i/lub wykonywaniem ww. Umów, dla których zostałem/am ustanowiony/a pełnomocnikiem,  

2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku 
finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa, 

3. prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, 
4. dobrowolności podania danych.  

 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy maklerskiej IKZE 
oraz Umowy IKZE, dla których zostałem ustanowiony/-a pełnomocnikiem, 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz tworzenia analiz i 
raportów zbiorczych* 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa 
BOŚ S.A.) moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ 
S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych* 

4. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów 
wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., , poz. 1422 z późn. zm.)* 

5. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych kierowanych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu 
bezpośredniego od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
- Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).*  

* Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody  

 
 
 
 
  

Podpis pracownika DM        Podpis Pełnomocnika  
  



 

 
Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 

przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE)   
 

  

 

Załącznik do Umowy IKZE 

...................., dnia ................................ r. 

 
Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie  

Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 
 

 
 
Imię i nazwisko:   ................................................ 

Nr dokumentu tożsamości: ................................................ 

PESEL:    ................................................ 

Adres zameldowania:  ................................................ 

 
 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza, że Pan/ Pani 

............................................................zawarł/a w dniu ........................................... z Domem Maklerskim Banku 

Ochrony Środowiska S.A. umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. 

 
Numer rachunku IKZE: ..................................................... 
 
 

 
 

 

.....................................................     ....................................................... 

Podpis pracownika DM      Podpis Klienta     

 
 
 
 
* Środki pieniężne należy przekazać na rachunek IKZE, za pośrednictwem rachunku DM o numerze 

92 1540 1157 2001 6610 4333 0001, wpisując w tytule dyspozycji przeniesienia środków: numer rachunku IKZE 
podany w Potwierdzeniu, imię i nazwisko właściciela rachunku IKZE. 
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przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE)   
 

  

 

Załącznik do Umowy IKZE 

 
 

...................., dnia ................................ r. 
 

DOM MAKLERSKI 
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 
ul. Marszałkowska 78/80 
00-517 Warszawa 

 
 

Numer rachunku:   ................................................ 

Imię i nazwisko:   ................................................ 

Nr dokumentu tożsamości: ................................................ 

PESEL:    ................................................ 

Adres zameldowania:  ................................................ 

   

 
OŚWIADCZENIE OSZCZĘDZAJĄCEGO 

 
 
Ja, będąc pouczony, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlegam 
odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 
1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że: 

I.  
□ nie gromadzę środków na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) 

prowadzonym przez inną instytucję finansową*, 
 

□ gromadzę środki na IKZE prowadzonym przez następującą instytucję finansową: 
 

........................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................ 
(nazwa instytucji finansowej prowadzącej IKZE)  

oraz oświadczam, iż dokonam wypłaty transferowej przenosząc zgromadzone oszczędności na 
IKZE w DM BOŚ S.A.* 

II.  
 
oświadczam, że nie dokonałem/am wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty z IZKE.  
 
 
 
        
 
 

.....................................................     ....................................................... 

Podpis pracownika DM      Podpis Klienta     

 
 
* zaznaczyć odpowiednie oświadczenie 
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przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE)   
 

  

 

Załącznik do Umowy IKZE 

 
.............................., dnia ..............................r.  

 
 
 
Nr rachunku IKZE :   .......................................................... 
Imię i nazwisko Oszczędzającego : .......................................................... 
Nr dokumentu tożsamości:  .......................................................... 
PESEL:     .......................................................... 
Adres zamieszkania:   .......................................................... 
 

 
Dyspozycja wskazania rachunku do przelewów nadwyżek z IKZE 

 
 
W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych na IKZE w danym roku kalendarzowym przekroczy 
maksymalną wysokość wpłat określoną w Ustawie o IKE i IKZE, nadwyżkę środków proszę przekazać na 
niżej wymieniony rachunek: 
 

a/ Nr rachunku do przelewu środków pieniężnych: ............................................................................... 

    Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek      :.................................................................................. 

 

b/ Nr rachunku do przelewu instrumentów finansowych : ...................................................................... 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek   :  ....................................................................................... 

 
Oświadczam, że jestem właścicielem rachunków wskazanych w niniejszej dyspozycji. 
 

 
 
 
 
...........................................    ...................................................... 
Podpis pracownika DM     Podpis Oszczędzającego 
 

 


