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Wykaz zmian do „Regulamin Korzystania Z Kanałów Elektronicznych” (dalej „Regulamin”) 

- obowiązujących od 25 stycznia 2017 r. 

 

 

1. W § 2 Regulaminu zmienia się poniżej wskazane definicje, które otrzymają następujące 

brzmienie: 

 

„2) POK DM - rozumie się przez to lokale, w których odbywa się obsługa Klientów DM, w 

tym lokale Agentów DM wskazanych w Szczegółowych Informacjach dotyczących Domu 

Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., z zastrzeżeniem zakresu udzielonego Agentowi 

DM pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz DM,” 

 […] 

„11) Podpis Elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 10 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93,” 

[…] 

„11a) Pieczęć Elektroniczna – pieczęć elektroniczna w rozumieniu art. 3 pkt 25 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93. Pieczęcią Elektroniczną opatrzone są 

dokumenty elektroniczne sporządzane przez DM na podstawie złożonych Dyspozycji. 

Zapoznanie się z dokumentami wygenerowanymi z zastosowaniem Pieczęci Elektronicznej 

możliwe jest jedynie z wykorzystaniem narzędzi programu Adobe Acrobat Reader, który 

potwierdza automatycznie, że dokument jest zweryfikowany przez DM i jest zapisany w sposób 

zapewniający możliwość sprawdzenia jego integralności, weryfikacji Pieczęci Elektronicznej 

oraz odczytania wszystkich informacji zawartych w tym dokumencie, aż do zakończenia okresu 

przechowywania dokumentu,” 

[…] 

„13) Zarządzenie Dyrektora DM - wydane przez Dyrektora DM zarządzenie regulujące w 

sposób szczegółowy wykonywanie poszczególnych czynności określonych w niniejszym 

Regulaminie w tym w szczególności Zarządzenie Dyrektora DM precyzujące Umowy Produktu 

udostępnione do zawarcia za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych i/lub Zarządzenie 

Dyrektora DM wskazujące Dyspozycje oraz Oświadczenia DM składane za pośrednictwem 

Kanałów Elektronicznych. Zarządzenie Dyrektora DM wskazuje także Dyspozycje oraz 

Oświadczenia DM składane za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Ogłoszenie ww. 

zarządzeń oraz ich zmiany dokonywane są poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej.” 

 

2. § 3 ust. 2  Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„2. Umowa Ramowa może zostać zawarta wyłącznie w formie pisemnej przez osobę fizyczną 

będącą Klientem detalicznym: osobiście w POK DM albo korespondencyjnie w trybie i na 

zasadach określonych we właściwych regulaminach świadczenia usług maklerskich przez DM.” 

  

3. Skreśla się § 3 ust. 5 Regulaminu. 

 

4. Zmienia się § 5 ust. 3 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„3.Określone Zarządzeniem Dyrektora DM Dyspozycje Klienta będą składane z użyciem 

Podpisu Elektronicznego, który na podstawie zawartej Umowy Ramowej będzie wywoływał 

skutki prawne podpisu własnoręcznego.” 

 

5. Zmienia się § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„1) Osobiście - pisemnie lub ustnie w DM lub POK DM lub” 
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6. Dodaje się w § 6 Regulaminu ust. 9a w następującym brzmieniu: 

 

„9a. W przypadku negatywnego dla Klienta rozpatrzenia Skargi przez DM, Klientowi 

przysługuje prawo do zwrócenia się w tej samej sprawie w formie pisemnej do Zarządu DM w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Skargę. Zarząd DM rozpatrzy Skargę Klienta 

w ciągu 30 dni od daty wpływu, a pisemna odpowiedź zostanie przekazana Klientowi na 

wskazany przez niego adres.” 

 

7. Zmienia się § 6 ust. 10 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„10. Niezależnie od postępowania skargowego, w przypadku sporu z DM, Klient może: 

1) zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z DM, 

2) zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta;  

3) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, 

4) wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego. 

 

8. Dodaje się w § 6 Regulaminu ust. 10a i 10b w następującym brzmieniu: 

 

„10a. Po wyczerpaniu postępowania skargowego, o którym mowa w ust. 1-9 powyżej lub ust. 

9a powyżej, Klient może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich do podmiotu uprawnionego do 

prowadzenia takiego postępowania w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o 

pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823 z późn. zm.), 

którym jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: 

www.rf.gov.pl) oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), przy 

czym DM może nie wyrazić zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego 

rozwiązania sporów konsumenckich przed Sądem Polubownym przy KNF.” 

 

„10b. DM informuje o istnieniu platformy ODR i możliwości jej wykorzystania przez Klienta w 

celu rozstrzygnięcia sporu. Za pośrednictwem platformy ODR Klient może złożyć Skargę 

dotyczącą Umów Produktu zawartych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. oraz ustalić 

podmiot uprawniony do rozwiązywania sporów w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich, właściwy dla DM. Platforma ODR jest dostępna pod linkiem 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.” 

 

9. Zmienia się §  6 ust. 12 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„12.Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg są dostępne na 

stronie internetowej DM oraz w POK DM.” 

 

10. Zmienia się § 9 ust. 2 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„2. W przypadku wystąpienia podejrzeń o wejście osób trzecich w posiadanie Identyfikatora lub 

Kodów dostępu wykorzystywanych w Kanałach Elektronicznych, Klient zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia DM o powyższym fakcie, w celu zablokowania Kanałów 

Elektronicznych. Powiadomienie może być złożone przez Klienta osobiście w siedzibie DM, w 

POK DM lub telefonicznie. Szczegółowy tryb i zasady składania ww. powiadomień określa 

Dyrektor DM w drodze Zarządzenia.” 

 

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

 

„1. W  przypadku przerw konserwacyjnych DM ma prawo do czasowego wyłączenia możliwości 

składania Dyspozycji za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, po uprzednim umieszczeniu 

stosownego komunikatu na stronie internetowej.” 

http://www.rf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
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12. Zmienia się § 14 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„1. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn DM zastrzega sobie prawo do wprowadzania 

zmian do niniejszego Regulaminu lub Umowy Ramowej. Za ważne przyczyny uznaje się: 

1) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają lub mogą mieć wpływ 

na działalność DM, w tym na świadczone przez DM usługi lub na obsługę Klientów DM, 

2) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy Ramowej do powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni, 

3) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy Ramowej do istniejącej lub 

zmienionej wykładni przepisów prawa, wynikającej z orzeczeń sądów, decyzji, uchwał, 

rekomendacji, stanowisk, wytycznych lub innych aktów organów administracji, 

4) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy Ramowej do wymogów 

związanych z ochroną praw konsumenta, 

5) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy Ramowej do orzeczeń 

sądów, decyzji, uchwał, rekomendacji, stanowisk, wytycznych  lub innych aktów organów 

administracji skierowanych do DM, 

6) zmianę zakresu prowadzonej przez DM działalności lub zmianę zakresu świadczonych usług 

lub sposobu ich świadczenia, w tym wprowadzenie, zmianę lub wycofanie produktów, 

7) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo 

doprecyzowanie postanowień budzących wątpliwości w praktyce stosowania albo 

uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie lub Umowie Ramowej, 

8) zmianę systemów informatycznych wykorzystywanych przez DM, zwiększającą jakość usług 

świadczonych przez DM lub usprawniającą ich świadczenie lub modyfikującą ich 

świadczenie, w szczególności zmiany Kanałów Elektronicznych, o ile zapewni to należyte 

wykonanie Umowy Ramowej oraz nie będzie naruszało interesu Klienta,  

9) zmianę dostawcy usług lub zmianę postanowień umowy, którą DM zawarł z dostawcą usług, 

w szczególności z dostawcami usług informatycznych, jeżeli Regulamin lub Umowa 

Ramowa zawiera postanowienia, które odnoszą się lub których realizacja zależne jest od 

usług świadczonych przez dostawcę, 

10) konieczność dostosowania Regulaminu lub Umowy Ramowej do warunków rynkowych, w 

tym do oferty konkurencyjnych podmiotów prowadzących działalność maklerską, zmian 

technologicznych, zmian funkcjonowania rynku instrumentów finansowych.  

11) konieczność dostosowania Regulaminu lub Umowy Ramowej do regulacji wprowadzonych 

przez podmioty rynku finansowego mające wpływ na działalność prowadzoną przez DM 

BOŚ np. KDPW, KNF lub podmioty  właściwe w sprawach ochrony konkurencji i 

konsumentów np. UOKIK.” 

 

13. Zmienia się § 14 ust. 6 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„6. DM zastrzega sobie prawo przesłania Klientowi dowolnej przesyłki listem poleconym, za 

potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną, jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione 

okolicznościami.” 

 

14. Zmienia się § 15 zdanie ostatnie Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„Regulamin wchodzi w życie z dniem w stosunku do nowych Klientów 10 stycznia 2017 roku, w 

stosunku do dotychczasowych Klientów z dniem 25 stycznia 2017 roku.” 

 

 

 


