
Wykaz zmian do „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy” (dalej „Regulamin”) 

- obowiązujących dotychczasowych Klientów od 20 lutego 2017 r. 

 

 

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

brzmienie: 

 

„3) 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,” 

[…] 

„6) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.),” 

[…] 

„6a) Ustawie o IKE i IKZE - rozumie się przez to Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1776 z poźn. zm.),” 

[…] 

„7f) Kanałach Elektronicznych - rozumie się przez to 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 2016, poz. 1030 z późn.zm.) a przewidziane 

Regulaminem Kanałów Elektronicznych; wszelkie postanowienia Regulaminu odnoszące się do 

Oprogramowania wskazanego przez DM mają wprost zastosowanie do Kanałów 

Elektronicznych w stosunku do tych Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową i Umowę i/lub 

Umowę maklerską IKE i/lub IKZE, z zastrzeżeniami i wyłączeniami wskazanymi w treści 

niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kanałów Elektronicznych,” 

[…] 

Skreśla się pkt 7g  

[…] 

„8) Rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 

września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o 

których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków 

powierniczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 878 z późń.zm.) lub Rozporządzenie zastępujące ww. 

Rozporządzenie, wydane na tej samej podstawie prawnej co wyżej wymienione,” 

[…] 

„27a) Regulaminie sporządzania rekomendacji - rozumie się przez to „Regulamin doradztwa 

inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych, oraz innych 

rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów 

finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych”,” 

[…] 

„31) Kodeksie Spółek Handlowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks Spółek Handlowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.),”  

[…] 

„42) Właściwej izbie rozrachunkowej - rozumie się przez to KDPW, spółkę której KDPW 

powierzył wykonywanie czynności, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2 Ustawy, 

izbę rozrachunkową lub inny podmiot uprawniony do dokonywania rozrachunku,” 

[…] 

„45) Krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to każdą sprzedaż akcji lub instrumentów dłużnych, 

które w chwili zawarcia umowy sprzedaży nie są własnością sprzedającego, w tym taką sprzedaż 

w sytuacji, gdy w chwili zawarcia umowy sprzedaży sprzedający pożyczył akcje lub instrumenty 

dłużne do celów ich dostawy przy rozrachunku lub uzgodnił ich pożyczenie, nieobejmującą: 



(i)  sprzedaży przez którąkolwiek ze stron na mocy umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, 

w przypadku gdy jedna ze stron zgodziła się sprzedać drugiej stronie papier wartościowy po 

określonej cenie, a druga strona zobowiązała się do odsprzedania tego papieru wartościowego 

w późniejszym terminie po innej określonej cenie; 

(ii)  przeniesienia papierów wartościowych na mocy umowy pożyczki papierów wartościowych; 

lub 

(iii)  zawarcia kontraktu terminowego typu future ani innej umowy na instrumenty pochodne, w 

przypadku gdy uzgodniono sprzedaż papierów wartościowych po określonej cenie w 

późniejszym terminie. Do krótkiej sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie 

krótkiej sprzedaży i niektórych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego,” 

[…] 

„49) Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - rozumie się przez to Ustawę z dnia 16 

listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 299 z późn. zm.),” 

[…] 

„60) Kluczowych Informacjach dla Inwestorów - sporządzony zgodnie z przepisami prawa 

dokument, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. 2016 r., 

poz. 1896 z późn. zm.), zawierający informacje o podstawowych cechach funduszu 

inwestycyjnego m.in: dane pozwalające na identyfikację funduszu, opis jego polityki 

inwestycyjnej i celów inwestycyjnych, przedstawienie dotychczasowych wyników lub symulacje 

tych wyników, wysokość opłat i kosztów ponoszonych przez uczestników funduszu 

inwestycyjnego,” 

[…] 

„60a) Prospekt Informacyjny – sporządzony zgodnie z przepisami prawa dokument, o którym 

mowa w przepisach Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), 

zawierający szczegółowe informacje o Funduszu i Towarzystwie, w tym zawierający Statut,” 

[…] 

„61) Blokadzie finansowej - rozumie się przez to zabezpieczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 3 Ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (t.j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 891 z późń. zm.),” 

[…] 

„62) Zabezpieczeniach finansowych - rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 5 

Ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 891 z późń. zm.),” 

[…] 

„66) Funduszu lub funduszu inwestycyjnym - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny lub 

fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1896 z późn. 

zm.), którego Tytuły Uczestnictwa są zbywane i odkupywane za pośrednictwem DM,” 

 

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

 

„8. DM przed zawarciem umowy z Klientem przekazuje Klientowi „Informacje o polityce 

wykonywania zleceń”, na stosowanie której Klient wyraża zgodę podpisując Umowę. W 

przypadku istotnych zmian „Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym 

interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” po zawarciu Umowy 

z Klientem, DM przekazuje stosowną informację dla Klienta o zmianach przy użyciu trwałego 

nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej w takim terminie, aby 

Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie 

Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian. DM przyjmuje, że Klient składając 

zlecenie po otrzymaniu informacji o zmianie, akceptuje zmiany do „Polityki wykonywania 



zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony 

Środowiska S.A.”.” 

 

3. Zmienia się  § 4 ust. 1a Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„1a. Umowa Ramowa może zostać zawarta w POK DM lub korespondencyjnie, od dnia 

wskazanego w Zarządzeniu Dyrektora DM, na warunkach i zasadach określonych w 

Regulaminie Kanałów Elektronicznych i w niniejszym Regulaminie.” 

 

4. Zmienia się  § 4 ust. 1b Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„1b. W przypadku zawarcia Umowy Ramowej a następnie Umowy i/lub Umowy maklerskiej 

IKE lub IKZE poprzez złożenie oświadczenia woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów 

Elektronicznych uważa się, że Umowa i/lub Umowa maklerska IKE lub IKZE została zawarta 

na odległość. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy oraz Umowy maklerskiej 

IKE lub IKZE zgodnie z art. 38 pkt 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). 

 

5. Zmienia się ostatnie zdanie w § 6 ust. 2 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do 

ich autentyczności, Dyrektor DM, może podjąć decyzję o odstąpieniu od potwierdzania przez 

notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt 3.” 

 

6. Zmienia się § 8 ust. 2b Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„2b. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora DM, DM może przyjąć poświadczenie 

tożsamości Klienta przeprowadzone przez organ administracji rządowej, organ samorządu 

terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe.” 

 

7. Zmienia się § 8a ust. 4 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora DM, DM może przyjąć poświadczenie 

tożsamości Klienta przeprowadzone przez organ administracji rządowej, organ samorządu 

terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe.” 

 

8. Skreśla się § 9 ust. 3 Regulaminu. 

 

9. Zmienia się § 18 ust. 4 Regulaminu wstęp do wyliczenia i nadaje się mu następujące 

brzmienie: 

 

„W związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu 

finansowaniu terroryzmu, DM dokonując kontroli transakcji ma prawo żądać od Klienta w 

szczególności:” 

 

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

 

„1. DM może przyjmować do wykonania zlecenia Klienta złożone w celu zawarcia w obrocie 

zorganizowanym transakcji krótkiej sprzedaży, od dnia Zarządzenia Dyrektora DM 

informującego o przystąpieniu do wykonywania transakcji tego rodzaju, pod warunkiem: 

 1) zawarcia z DM odrębnej umowy oraz 

 2) spełnienia przez papiery wartościowe będące przedmiotem zlecenia warunków 

określonych w regulaminach i innych regulacjach podmiotów prowadzących obrót 

zorganizowany.” 

 



11. Zmienia się § 19 ust. 5 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„5. W przedmiocie zaspokojenia zastawnika z instrumentów finansowych obciążonych 

zastawem, zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez DM, oraz w 

pozostałym zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, stosuje się obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności postanowienia Rozporządzenia i Ustawy z dnia 6 grudnia 

1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 297 z późn. 

zm.).” 

 

12. Zmienia się § 19 ust. 8 lit. a Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„a)  dyspozycji złożonej przez Klienta w przypadku, gdy ograniczenie zbywalności wynika z 

postanowień statutu emitenta instrumentów finansowych lub” 

 

13. W § 21 Regulaminu po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 

 

„4. Zapis w rejestrze operacyjnym może także zostać dokonany: 

a) w ramach transakcji krótkiej sprzedaży papierów wartościowych zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 

2012 roku w sprawie krótkiej sprzedaży i niektórych aspektów dotyczących swapów 

ryzyka kredytowego lub 

b) papiery wartościowe zostały uprzednio przeniesione przez zbywcę na podstawie umowy 

pożyczki papierów wartościowych lub z zastrzeżeniem prawa odkupu, a rozrachunek 

ich zwrotu lub odkupu nastąpi nie później niż rozrachunek zbycia.” 

 

14. Zmienia się § 29 ust. 1a – 2 Regulaminu i nadaje się im następujące brzmienie: 

 

„1a. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Bossafund, wypłaty środków pieniężnych z 

Rachunku w formie przelewu na podstawie dyspozycji złożonej telefonicznie lub za 

pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM będą dokonywane wyłącznie na 

rachunki bankowe należące do Klienta zdefiniowane przez Klienta. 

 

1b. Klient może zdefiniować maksymalnie trzy rachunki bankowe do wypłat. Dyrektor DM w 

drodze Zarządzenia Dyrektora DM może określić inną ilość definiowanych rachunków 

bankowych do wypłat przez Klienta. 

 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i ust. 4 DM realizuje dyspozycje dotyczące wypłaty 

środków pieniężnych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch Dni Roboczych od 

otrzymania przez DM dyspozycji wypłaty środków, nie wcześniej niż po zaksięgowaniu tych 

środków przez DM na rachunku pieniężnym Klienta oraz zgodnie z postanowieniami § 47b 

niniejszego Regulaminu.” 

 

15. W § 29 Regulaminu po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 

 

„4. DM może wydłużyć termin wypłaty środków pieniężnych o którym mowa w ust. 2 lub 

odmówić wypłaty w całości lub części jeżeli środki na rachunku Klienta są obciążone prawami 

osób trzecich w szczególności z tytułu zobowiązań Klienta pochodzących z kredytów, których 

zabezpieczeniem są środki na rachunku Klienta w DM. W przypadku zobowiązań w stosunku do 

osób trzecich, wydłużenie lub odmowa o których mowa powyżej odbywa się na zasadach 

określonych we właściwych umowach z Klientem i w/w osobami trzecimi.” 

 

16. Zmienia się § 31 ust. 9 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„9. Odwołanie lub ograniczenie zakresu pełnomocnictwa może nastąpić w formie pisemnej lub 

na podstawie dyspozycji telefonicznej mocodawcy pod warunkiem, że dyspozycja ta nie będzie 



budzić żadnych wątpliwości co do jej autentyczności. Do takich dyspozycji postanowienia 

Rozdziału IV Regulaminu i § 34 stosuje się odpowiednio.” 

 

17. Zmienia się § 47b ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oraz Regulaminu Bossafund, przekazanie przez DM 

środków pieniężnych na rachunki bankowe należące do Klienta wskazane przez Klienta, 

wymaga złożenia przez Klienta dyspozycji przelewu przekazanej osobiście, telefonicznie, 

telefaksem lub za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, która zawiera: dane 

identyfikujące osobę składającą dyspozycję, datę złożenia dyspozycji, datę wykonania 

dyspozycji, kwotę, której ta dyspozycja dotyczy oraz nazwę podmiotu, do którego kwota ma być 

przekazana. Identyfikacja osoby składającej dyspozycje będzie się odbywać analogiczne jak w 

§ 39 Regulaminu.” 

 

18. Zmienia się § 47b ust. 1a Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„1a. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, przekazanie przez DM środków pieniężnych na 

rachunek bankowy wskazany przez Klienta w dyspozycji przelewu, inny niż wskazany przez 

Klienta, wymaga złożenia przez Klienta dyspozycji przelewu przekazanej osobiście, która 

zawiera: dane identyfikujące osobę składającą dyspozycję, datę złożenia dyspozycji, datę 

wykonania dyspozycji, kwotę, jaka ma zostać przekazana, numer rachunku pieniężnego oraz 

nazwę podmiotu, do którego kwota ma być przekazana. Identyfikacja osoby składającej 

dyspozycję będzie się odbywać analogicznie jak w § 39 Regulaminu.” 

 

19. Dodaje się § 52a Regulaminu w następującym brzmieniu: 

 

„1. Niezależnie od postanowień zawartych w §50, §51, §51a oraz §52 DM w trybie Zarządzenia 

Dyrektora DM może ograniczyć lub zawiesić przyjmowanie zleceń kupna z niepełnym 

pokryciem w środkach pieniężnych w momencie złożenia zlecenia przez Klienta lub określić 

instrumenty finansowe, które nie mogą być przedmiotem zleceń bez pełnego pokrycia zlecenia 

środkami pieniężnymi w momencie składania zlecenia przez Klienta.  

2. Niezależnie od postanowień zawartych w §50, §51, §51a oraz §52 DM w trybie Zarządzenia 

Dyrektora DM może określić limit zobowiązań Klienta z tytułu zleceń lub transakcji kupna z 

niepełnym pokryciem w środkach pieniężnych w zakresie pojedynczego instrumentu 

finansowego, grupy instrumentów finansowych lub niezależnie od liczby i rodzaju instrumentów 

finansowych będących przedmiotem zleceń lub transakcji kupna.  

3. Limit o którym mowa w ust.2 może zostać określony jako: 

a) wartość środków pieniężnych wymaganych przez DM na pokrycie zobowiązań z tytułu 

zlecenia lub transakcji kupna danego instrumentu finansowego lub danej grupy instrumentów 

finansowych, niezależnie od wartości środków posiadanych przez Klienta  

b) maksymalna wartość zobowiązań z tytułu zleceń lub transakcji kupna instrumentów 

finansowych z niepełnym pokryciem, niezależnie od wartości środków posiadanych przez 

Klienta.  

4. Niezależnie od postanowień zawartych w §50, §51, §51a oraz §52, w ramach zarządzania 

ryzykiem z tytułu zleceń bez pełnego pokrycia zlecenia środkami pieniężnymi, DM ma prawo 

zawiesić zawieranie Umów lub aneksu do Umowy upoważniającej Klientów do składania zleceń 

kupna lub zawierania transakcji kupna z niepełnym pokryciem w środkach pieniężnych w formie 

Zarządzenia Dyrektora DM lub odmówić zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy z danym 

Klientem upoważniającej Klienta do składania zleceń kupna lub zawierania transakcji kupna z 

niepełnym pokryciem w środkach pieniężnych. 

5. Niezależnie od postanowień zawartych w §50, §51, §51a oraz §52 DM ma prawo zawiesić 

przyjmowanie zleceń kupna z niepełnym pokryciem w środkach pieniężnych lub zawiesić 

zawieranie transakcji kupna z niepełnym pokryciem w środkach pieniężnych w przypadku 

niekorzystania z tego rodzaju zleceń/transakcji przez Klienta przez okres 6-ciu miesięcy lub nie 



złożenia przez Klienta Oświadczenia o sytuacji finansowej lub nie złożenia aktualizacji 

złożonego Oświadczenia o sytuacji finansowej o treści i w terminie wymaganym przez DM.” 

 

20. Zmienia się § 68a ust. 4 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„4. DM w swojej działalności kieruje się dbałością o bezpieczeństwo rynku wskazując, iż 

manipulacja instrumentami finansowymi jest zakazana. Manipulację stanowią działania lub 

zaniechania wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.” 

 

21. Zmienia się § 78 ust. 1 pkt 5 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„5) przedmiot zlecenia (kupno lub sprzedaż instrumentów finansowych),” 

 

22. Zmienia się § 78 ust. 1 pkt 7 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„7) określenie limitu ceny lub polecenie wykonania bez określania limitu ceny” 

 

23. Zmienia się § 81 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„1. W przypadku stwierdzenia niedoboru instrumentów finansowych lub środków pieniężnych 

na rachunku Klienta, DM może zrealizować zlecenie do wysokości salda na rachunku papierów 

wartościowych lub na rachunku pieniężnym.” 

 

24. Skreśla się § 101 ust. 8 Regulaminu. 

 

25. Skreśla się § 101 ust. 9 Regulaminu. 

 

26. Skreśla się § 103 ust. 2 Regulaminu. 

 

27. Skreśla się § 103 ust. 3 Regulaminu. 

 

28. Skreśla się § 103 ust. 4 Regulaminu. 

 

29. Skreśla się § 107 ust. 3 Regulaminu. 

 

30. Zmienia się § 109 ust. 3 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„3. Zmiany w Tabeli opłat i prowizji dokonywane są w trybie i terminach oraz z ważnych 

przyczyn analogicznych do zmiany niniejszego Regulaminu. Ponadto zmiany w Tabeli opłat i 

prowizji mogą być dokonane z następujących ważnych przyczyn: 

1) wzrost kosztów obsługi rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego,  

2) wzrost kosztów świadczenia usług przez DM, w tym w szczególności w wyniku zmian 

koszów obsługi rozliczeń transakcji, wynagrodzenia dla dystrybutora notowań i innych 

kosztów ponoszonych na rzecz GPW, KDPW, KDPW_CCP lub innej Właściwej izby 

rozrachunkowej,  

3) zmiany przepisów prawa wpływających na wzrost kosztów obsługi rachunku papierów 

wartościowych lub rachunku pieniężnego, 

4) wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących wykładni przepisów prawa, 

wydania orzeczeń sądów, decyzji, uchwał, rekomendacji, stanowisk, wytycznych lub 

innych aktów organów administracji wpływających na wzrost kosztów obsługi 

rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego,  

5) wprowadzenie opłat związanych z uruchomieniem nowych usług lub produktów DM lub 

zleceń, 



6) zmiany zakresu, formy lub sposobu wykonywania usług, w tym w szczególności w celu 

dostosowania ich do aktualnych standardów działalności maklerskiej, warunków 

rynkowych, zmian technologicznych,  

7) zmiany w oprogramowaniu wskazanym przez DM polegające na ich modyfikacji 

wprowadzającej nowe funkcjonalności dla Klienta lub zwiększające bezpieczeństwo 

korzystania z udostępnionego oprogramowania, 

8) wzrost stawek opodatkowania lub wprowadzenie nowych podatków lub opłat o 

charakterze obowiązkowym mających bezpośredni wpływ na świadczone na podstawie 

Regulaminu usługi.” 

 

31. Dodaje się § 109 ust. 3a Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„3a. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, zmiany w Tabeli opłat i prowizji korzystne dla 

Klientów (w szczególności obniżenie opłat i prowizji, zwiększenie oprocentowania środków 

pieniężnych) nie wymagają zachowania trybu i terminów przewidzianych dla zmiany 

Regulaminu i wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia w DM.” 

 

32. W § 110 Regulaminu dodaje się ust. 8a w następującym brzmieniu: 

 

„8a. 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.” 

33. Zmienia się § 110 ust. 9 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„9. 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.” 

 

34. W § 110 Regulaminu dodaje się ust. 9a i 9b w następującym brzmieniu: 

 

„9a. Po wyczerpaniu postępowania skargowego, o którym mowa w ust. 1-8 lub ust. 8a 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. 

 

9b. 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 Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE 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.” 

 

 



35. Zmienia się § 111 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

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

zmian do niniejszego Regulaminu lub Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE. 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 lub Umowy 

maklerskiej IKE lub IKZE do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich 

wykładni,  

3) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy lub Umowy 

maklerskiej IKE lub IKZE 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 lub Umowy 

maklerskiej IKE lub IKZE do wymogów związanych z ochroną praw konsumenta, 

5) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy lub Umowy 

maklerskiej IKE lub IKZE 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 lub Umowie maklerskiej 

IKE lub IKZE, 

8) zmianę systemów informatycznych wykorzystywanych przez DM, zwiększającą jakość 

usług świadczonych przez DM lub usprawniającą ich świadczenie lub modyfikującą ich 

świadczenie, w szczególności zmiany oprogramowania wskazanego przez DM, o ile 

zapewni to należyte wykonanie Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE oraz nie 

będzie naruszało interesu Klienta, 

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

usług, w szczególności z dostawcami usług informatycznych, jeżeli Regulamin lub 

Umowa lub Umowa maklerska IKE lub IKZE zawiera postanowienia, które odnoszą się 

lub których realizacja zależne jest od usług świadczonych przez dostawcę, 

10) konieczność dostosowania Regulaminu lub Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub 

IKZE do warunków rynkowych, w tym do oferty konkurencyjnych podmiotów 

prowadzących działalność maklerską, zmian technologicznych, zmian funkcjonowania 

rynku instrumentów finansowych lub papierów wartościowych lub Tytułów 

Uczestnictwa, 

11) zmianę wprowadzoną przez Właściwą izbę rozrachunkową, KDPW, KDPW_CCP lub 

GPW, które skutkować będą koniecznością zmiany Regulaminu lub Umowy lub Umowy 

maklerskiej IKE lub IKZE, 

12) zmianę wprowadzoną przez Fundusz skutkującą koniecznością zmiany Regulaminu lub 

Umowy, 

13) konieczność dostosowania Regulaminu lub Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub 

IKZE do regulacji wprowadzonych przez podmioty rynku finansowego mające wpływ 

na działalność prowadzoną przez DM np. KDPW, KNF lub podmioty właściwe w 

sprawach ochrony konkurencji i konsumentów np. UOKIK.” 

 

 

 

 

 



36. Zmienia się § 111 ust. 2 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„2. DM jest zobowiązany do przekazywania Klientom zmian do Umowy lub Umowy maklerskiej 

IKE lub IKZE lub Regulaminu przed ich wejściem w życie, w terminie umożliwiającym 

wypowiedzenie Umowy. 

 

37. Skreśla się § 111 ust. 3a Regulaminu. 

 

38. Zmienia się § 111 ust. 4 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu będą one podawane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej DM, a ich brzmienie będzie przekazywane Klientowi 

zgodnie ze złożoną przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru korespondencji, w terminie 

umożliwiającym wypowiedzenie Umowy i/lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE 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 lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE, DM będzie to traktował jako akceptację 

tych zmian.” 

 

39. Zmienia się § 111 ust. 5 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„5. Wniesienie przez Klienta zastrzeżeń uznawane będzie za wypowiedzenie Umowy lub Umowy 

maklerskiej IKE lub IKZE. Do Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE w okresie 

wypowiedzenia nie mają zastosowania postanowienia zmienionego Regulaminu. 

 

40. Zmienia się § 111 ust. 5a Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„5a. Brak oświadczenia woli Klienta o rozwiązaniu Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub 

IKZE uważa się po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, za wyrażenie zgody na zmianę 

warunków Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE wynikającą ze zmiany postanowień 

Regulaminu.” 

 

41. Skreśla się § 111 ust. 7 Regulaminu. 

 

42. Zmienia się § 111 ust. 8 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„8. DM może każdą przesyłkę przesłać Klientowi listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru 

lub pocztą elektroniczną, jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami.” 

 

43. Zmienia się § 114 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„1. Wypowiedzenie Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE przez DM może nastąpić 

tylko z ważnych powodów, w następujących przypadkach: 

1) Klient zalega z zapłaceniem należnych opłat dłużej niż 1 miesiąc lub nie przestrzega 

innych warunków Umowy/Umowy maklerskiej IKE, 

2) stan rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego jest zerowy przez okres 

dłuższy niż 6 miesięcy, 

3) naruszania przez Klienta obowiązujących zasad współżycia społecznego, 

4) nie zasilenia rachunku środkami w wysokości i/lub w terminie wskazanym w 

Zarządzeniu Dyrektora DM, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu, 

5) narusza postanowienia Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE lub Regulaminu, 

6) spowodowania salda debetowego i nieuregulowania należności w terminie 30 dni od 

przekazania Klientowi wezwania do zapłaty, 

7) podania przez Klienta nieprawdy lub zatajenia prawdy w zakresie informacji, które 

zgodnie z przepisami prawa  lub postanowieniami Regulaminu Klient jest obowiązany 



udzielić DM jako podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych i 

świadczącemu usługę maklerską określoną tym Regulaminem.” 

 

44. Zmienia się § 114 ust. 5 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, Klient posiadający na swoim rachunku w DM środki 

pieniężne lub instrumenty finansowe powinien w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

wypowiedzenia poinformować DM o sposobie likwidacji rachunku. W przypadku braku 

uzyskania przez DM takiej informacji, DM ma prawo sprzedać instrumenty finansowe Klienta 

lub zamknąć pozycje w derywatach po cenie dającej największe prawdopodobieństwo zawarcia 

transakcji, do czego niniejszym Klient upoważnia DM. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży lub 

zamknięcia pozycji ww. instrumentów finansowych oraz środki pieniężne znajdujące się na 

rachunku Klienta, po potrąceniu wszelkich zobowiązań Klienta wobec DM, zostaną przekazane 

przelewem na zdefiniowany rachunek bankowy Klienta, a w przypadku gdy Klient nie wskazał 

żadnego rachunku bankowego zostaną przekazane przekazem pocztowym na adres Klienta po 

potraceniu kosztów przekazu lub przeksięgowane na konto przejściowe w przypadku, gdy adres 

Klienta nie jest znany.” 

 

45. Zmienia się § 116a  zdanie ostatnie  Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

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

w stosunku do dotychczasowych Klientów z dniem 20 lutego 2017 roku.” 

 


