
  

Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 4 października 2016 roku 

(zarządzenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania) 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 4 października 2016 roku 

Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. informuje, że Dom Maklerski BOŚ S.A. zawarł umowy o dystrybucję z 

następującymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych: 

 
1. AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, 

2. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 1,02-685 Warszawa, 

3. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, 

4. Aviva Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, 

5. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, 

6. Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, 

7. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, 

8. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1, 00-640  Warszawa, 

9. Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, 

10. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Chmielna 85/87 00- 805 Warszawa, 

11. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, 

12. Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, 

13. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, 

14. Open Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, 

15. Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, 

16. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, 

17. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, 

18. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, 

19. Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, 

20. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa. 

21.  Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań. 

22. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

 

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 20 maja 2015 roku 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 października 2016  roku. 

 

 

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 września 2016 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 41 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, ustala się 

następujące terminy przyjmowania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa, ich anulacji oraz modyfikacji: 

1. w Centrali Domu Maklerskiego BOŚ S.A., zlecenia przyjmowane są we wszystkie dni robocze od godz. 

08:30 do godz.17:30, 

2. w Oddziałach Domu Maklerskiego BOŚ S.A., zlecenia przyjmowane są we wszystkie dni robocze od 

godz. 08:30 do godz. 17:15, z zastrzeżeniem, że zlecenia składane w oddziale Domu Maklerskiego BOŚ 

S.A. w Częstochowie przyjmowane są od godz. 9:00 do godz. 17:00, we wszystkie dni sesyjne, 

3. zlecenia składane za pomocą oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A. przyjmowane 

są całodobowo we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem przerw konserwacyjnych i rozliczeniowych. 

Działając zgodnie z postanowieniami § 41 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, ustala się, że w 

przypadku zleceń złożonych za pośrednictwem strony www.bossabank.pl Dom Maklerski BOŚ S.A. przekaże 

zlecenia kupna jednostek uczestnictwa najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego od daty zaksięgowania 

środków na rachunku Klienta w wysokości niezbędnej do pokrycia złożonych zleceń. Zlecenia kupna jednostek 

uczestnictwa do czasu opłacenia są zleceniami oczekującymi. 

W przypadku nieopłacenia lub częściowego opłacenia przez Klienta zleceń złożonych za pośrednictwem strony 

www.bossabank.pl w terminie do 4 dni od ich złożenia, Dom Maklerski BOŚ S.A. poinformuje Klienta o 

nieopłaceniu zleceń mailowo, o ile adres mailowy został przez Klienta zdefiniowany, a w przypadku 

niezdefiniowania adresu mailowego telefonicznie. W przypadku nieopłacenia lub częściowego opłacenia zleceń 

złożonych za pośrednictwem strony www.bossabank.pl w terminie 7 dni od ich złożenia, pomimo poinformowania 

Klienta, Dom Maklerski BOŚ S.A. nie przekaże nieopłaconego zlecenia lub zleceń do realizacji. Brak możliwości 

poinformowania klienta przez Dom Maklerski BOŚ S.A. o nieopłaceniu zleceń nie wyłącza prawa Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. do nieprzekazania nieopłaconych zleceń po upływie ww. terminu. 

 

Traci moc Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 25 września 2014 roku 

http://www.bossabank.pl/
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 października 2016 roku. 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 września 2016 roku 

1. Z dniem 23 września 2016 roku wprowadza się nową „Instrukcję obsługi serwera zleceń Stock OnLine” (dalej 

„Instrukcja”).  

2. Aktualna wersja Instrukcji, obowiązująca od 23 września 2016 roku dostępna jest na stronie internetowej 

Domu Maklerskiego BOŚ S.A. http://bossa.pl/oferta/dokumenty/. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2016 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 24 marca 2016 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 39 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, ustala się 

następujące zasady wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków pieniężnych Klientów: 

1.Dla rachunków prowadzonych przez Centralę Domu Maklerskiego BOŚ S.A.: 

1)Wpłaty Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. na rachunki pieniężne powinny być dokonywane wyłącznie na 

rachunek Domu Maklerskiego BOŚ S.A. prowadzonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. II Oddział w 

Warszawie, na indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat. Indywidualny numer rachunku bankowego do 

wpłat jest dostępny po zalogowaniu na rachunek Klienta w zakładce [Dyspozycje -> Przelewy] lub na wydruku 

wyciągu.  

2)Wpłaty i wypłaty gotówkowe za pośrednictwem V Oddziału Operacyjnego Banku Ochrony Środowiska S.A. w 

Warszawie realizowane są w godzinach: 

a)  poniedziałek-wtorek: 9.30- 17.00  

b) środa –piątek: 10.30 – 18.00 

z zastrzeżeniem postanowień punktów 3 - 7.  

3)W celu dokonania wypłaty należy złożyć w Domu Maklerskim BOŚ S.A. odpowiednią dyspozycję wypłaty.  

4)Dyspozycje wypłat do wysokości 20 tys. PLN mogą być realizowane w dniu ich złożenia.  

5)Dyspozycje wypłat powyżej 20 tys. PLN mogą być zrealizowane nie wcześniej niż dnia następnego, po 

uprzednim zgłoszeniu (zamówieniu środków) w Domu Maklerskim BOŚ S.A. Zamówienia środków należy 

dokonać nie później niż do godz. 11:00 dnia poprzedzającego wypłatę.  

6)Dyspozycje wypłat powyżej 200 tys. PLN mogą być zrealizowane nie wcześniej niż dwa dni po uprzednim 

zgłoszeniu (zamówieniu środków) w Domu Maklerskim BOŚ S.A. Zamówienia środków należy dokonać nie 

później niż do godz. 15:00 dwa dni przed dniem wypłaty.  

7)Dyspozycja wypłaty powinna być złożona nie później niż 45 minut przed zamknięciem kasy.  

8)Dyspozycje przelewu środków pieniężnych z rachunków pieniężnych Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

realizowane są w najbliższym możliwym terminie wynikającym z warunków realizowania tego rodzaju dyspozycji 

dla rachunku Domu Maklerskiego BOŚ S.A. prowadzonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. II Oddział w 

Warszawie.  

 

2.Dla rachunków prowadzonych przez Oddziały Domu Maklerskiego BOŚ S.A.:  

1)Wszelkie wpłaty Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. na rachunki pieniężne, powinny być dokonywane na 

rachunki Domu Maklerskiego BOŚ S.A. wskazane na tablicy ogłoszeń w Oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A.  

2)Godziny wpłat i wypłat oraz szczegółowe zasady realizacji wypłat ustalane są przez Dyrektora Oddziału i 

podawane do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w oddziale Domu Maklerskiego 

BOŚ S.A.  

3)Z zastrzeżeniem pkt 4 ustala się dzienny limit wypłat gotówkowych w wysokości 30.000, - PLN (trzydzieści 

tysięcy złotych) realizowanych w oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z jednego rachunku pieniężnego.  

4)W przypadku wypłaty w Oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. przekraczającej kwotę, o której mowa w pkt 3, 

Klient zobowiązany jest złożyć na trzy dni przed dniem realizacji wypłaty stosowną dyspozycję osobiście w 

Oddziale lub telefonicznie.  

 

3.Dla wszystkich rachunków: 

1)Dyspozycje przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami Klienta prowadzonymi przez Dom Maklerski BOŚ 

S.A. realizowane są w dni robocze w godzinach 08:00-17:15. 

2)Dyspozycje przelewów środków pieniężnych na rachunki w innych bankach niż Bank Ochrony Środowiska S.A. 

II Oddział w Warszawie złożone do godziny 10:30 są przekazywane do realizacji w tym samym dniu. Dyspozycje 

złożone po tej godzinie mogą być przekazane do realizacji w dniu następnym.  



  

3)Dyspozycje przelewów środków pieniężnych na rachunki w Banku Ochrony Środowiska S.A. II Oddział w 

Warszawie (do realizacji w danym dniu) przyjmowane są do godziny 17:15. 

4)Dom Maklerski BOŚ S.A. może przyjąć dyspozycje wymienione w pkt 1-3 w terminach późniejszych niż 

wymienione z zastrzeżeniem, że nie bierze odpowiedzialności za ich realizację w tym samym dniu. 

 

Traci moc Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 05 marca 2015 roku 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2016 roku 

 

 

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 23 listopada 2012 roku 

1. Działając na podstawie § 79 ust. 8 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (dalej Regulamin), 

Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. udostępnia od dnia 26 listopada 2012 r. dodatkowo możliwość 

przekazywania przez Klienta do Domu Maklerskiego BOŚ S.A. skarg dotyczących usług maklerskich 

świadczonych na podstawie Regulaminu lub działalności Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w inny sposób niż 

określony w § 79 ust. 2 Regulaminu. 

2. Dodatkowe drogi składania skarg to: 

a) telefoniczna na numer 22 50 43 104 lub 801 104 104, w godzinach pracy Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

to jest od godz. 8:15 do godz. 18:00, we wszystkie dni sesyjne, 

b) za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A. 

3. Pisma kierowane drogą mailową na obsługiwany przez Wydział Obsługi Klienta adres elektroniczny 

makler@bossa.pl lub opiekun@bossa.pl lub do indywidualnie wskazanego pracownika zostaną uznane za 

skargę, o ile zostaną potwierdzone przez składającego pismo w sposób określony w § 79 ust. 2 Regulaminu lub 

w pkt 2 niniejszego Zarządzenia. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2012 roku 

 

 

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 października 2012 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, ustala się, że 

Klient może posiadać maksymalnie jeden rachunek do obsługi zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 roku 

 

 

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 października 2012 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 11 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 

zawiesza się zawieranie Umów o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach 

wspólnego inwestowania z potencjalnymi Klientami lub Klientami niebędącymi osobami fizycznymi. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 roku 

 

 

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 października 2012 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 12 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, ustala 

się, że zawieranie Umów o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach 

wspólnego inwestowania przez Dom Maklerski BOŚ S.A. rozpocznie się od dnia 22 października 2012 roku. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 roku 

 

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 października 2012 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, zawiesza się  

czasowo możliwość składania przez pełnomocników zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa za 

pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 roku 
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Zarządzenie nr 7 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 października 2012 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 39 ust. 7 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, ustala się 

następujący tryb i formę przekazywania do Domu Maklerskiego BOŚ S.A. rachunków bankowych, na które Dom 

Maklerski BOŚ S.A. będzie dokonywał wypłat środków pieniężnych Klientów: 

  

1. zgłoszenie rachunków bankowych Klienta następuje na podstawie pisemnej dyspozycji definiowania 

rachunków bankowych, która zawarta jest w Umowie o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów 

uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i/lub stanowi załącznik do ww. Umowy; 

2. podpis Klienta na dyspozycji definiowania rachunków bankowych musi być zgodny ze wzorem podpisu 

Klienta złożonym w Umowie o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w 

instytucjach wspólnego inwestowania; 

3. dyspozycja definiowania rachunków bankowych może być dostarczona do Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

osobiście lub korespondencyjnie; 

4. liczba zgłoszonych przez Klienta rachunków bankowych nie może przekraczać trzech. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 roku 

 

 

Zarządzenie nr 8 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 października 2012 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 58 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, ustala się, że za 

pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A. przyjmowane są następujące rodzaje 

zleceń i dyspozycji: 

 

a) zlecenie kupna,  

b) zlecenie zamiany, 

c) zlecenie sprzedaży, 

dotyczące rejestrów podstawowych, składane przez osobę fizyczną. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 roku 

 

 

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 października 2012 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 47 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, zawiesza się do 

odwołania przyjmowanie do wykonywania zleceń, których przedmiotem są papiery wartościowe. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 roku 

 

 

Zarządzenie nr 11 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 października 2012 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ustala się 

oprocentowanie rachunku pieniężnego Klienta na poziomie 0% rocznie. 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 roku 

 

 

Zarządzenie nr 12 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 października 2012 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ustala się, że dane 

zawarte w rejestrze Klienta, które Dom Maklerski BOŚ S.A. otrzymuje od podmiotu uprawnionego do 

wykonywania zleceń, dostępne będą na rachunku od dnia 19 października 2012 roku. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 roku 

 

Zarządzenie nr 13 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 października 2012 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 7 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania zawiesza się do 

odwołania udostępnianie danych zawartych w rejestrze Klientom będącym osobami prawnymi. 



  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 r. 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 15 października 2012 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 40 ust. 12 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, ustala 

się następujący zakres zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa przyjmowanych przez Dom 

Maklerski BOŚ S.A.:  

- w placówkach Dom Maklerski BOŚ S.A. przyjmowane są wszystkie rodzaje zleceń i dyspozycji. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2012 roku 

 

 

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 15 października 2012 roku  

Działając zgodnie z postanowieniami § 52 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, ustala się 

następujące terminy przekazywania przez Dom Maklerski BOŚ S.A. zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa do 

podmiotu uprawnionego do wykonywania zleceń:  

- zlecenia złożone danego dnia roboczego do godz. 15:00 przekazane zostaną do podmiotu uprawnionego do 

wykonywania zleceń w tym samym dniu roboczym,  

– zlecenia złożone danego dnia roboczego po godz. 15:00 przekazane zostaną do podmiotu uprawnionego do 

wykonywania zleceń najpóźniej w następnym dniu roboczym.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2012 roku 

 

 

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 15 października 2012 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 43 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, ustala się, że 

środki pieniężne na pokrycie zlecenia nabycia, którego przedmiotem są jednostki uczestnictwa mogą zostać 

wpłacone przez Klienta bezpośrednio na rachunek nabyć właściwego funduszu w przypadku składania przez 

Klienta zlecenia w placówce Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie Umowy o świadczenie usług maklerskich w 

zakresie jednostek uczestnictwa. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2012 roku 

 

 

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 15 października 2012 roku 

Na podstawie pkt 3 i 4 Tabeli nr 1 „Opłaty podstawowe” Tabeli Opłat i Prowizji Maklerskich Domu Maklerskiego 

Banku Ochrony Środowiska S.A. – Bossafund, wprowadza się listę podstawową i listę uzupełniającą funduszy 

inwestycyjnych dostępnych w ofercie Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

Lista podstawowa funduszy inwestycyjnych (Lista nr 1): 

- wszystkie fundusze dostępne w ofercie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Lista uzupełniająca funduszy inwestycyjnych (Lista nr2): 

- brak funduszy 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2012 roku 


