
Wykaz zmian do „Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz 

Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A.” (dalej „Regulamin”) 

- obowiązujących dotychczasowych Klientów od 20 lutego 2017 r. 

 

 

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

następujące brzmienie: 

 

„7. Ustawa o IKE i IKZE - rozumie się przez to Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1776 z późn. zm.),”  

[…] 

„8. Ustawa – rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

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

 […] 

„25. POK DM – rozumie się lokale, w których odbywa się obsługa Oszczędzających, 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,” 

[…] 

„32. Kanały Elektroniczne - rozumie się przez to oprogramowanie wskazane przez DM albo 

inne oprogramowanie lub inne środki komunikacji elektronicznej umożliwiające zawieranie 

Umowy IKE i Umowy maklerskiej IKE, Umowy IKZE i Umowy maklerskiej IKZE na odległość 

w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.) 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 a następnie odpowiednio Umowę IKE i Umowę maklerską IKE lub 

Umowę IKZE i Umowę maklerską IKZE, z zastrzeżeniami i wyłączeniami wskazanymi w treści 

niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kanałów Elektronicznych.” 

[…] 

„33. Ustawa o PPE – rozumie się przez to Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 

programach emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1449 z późn. zm.),” 

 

2. W § 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„4. Klientowi znany jest fakt, że Zarządzenia Dyrektora DM oraz Instrukcja mogą ulegać 

zmianie i na Stronie internetowej DM oraz w POK DM znajduje się zawsze ich aktualna i 

obowiązująca wersja. DM ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji w trybie Zarządzenia 

Dyrektora DM. W związku z powyższym Klient zobowiązany jest do zapoznawania się z 

aktualnymi Zarządzeniami Dyrektora DM i aktualną Instrukcją oraz do ich przestrzegania i 

stosowania.” 

 

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

 

„1b. W przypadku zawarcia Umowy Ramowej, a następnie Umowy IKE poprzez złożenie 

oświadczenia woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych uważa się, że 

Umowa IKE została zawarta na odległość. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od 

Umowy zgodnie z art. 38 pkt 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 

2014 r., poz. 827 z późn. zm.).” 

 

 

 

 



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

 

„3. W przypadku zawarcia Umowy Ramowej, a następnie Umowy IKZE poprzez złożenie 

oświadczenia woli za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych uważa się, że Umowa IKZE 

została zawarta na odległość. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zgodnie 

z art. 38 pkt 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 

z późn. zm.).” 

 

5. Zmienia się § 6 ust. 4 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„4. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, mogą być w każdym czasie zmienione. Zmiana 

przez Oszczędzającego dyspozycji, o której mowa w ust. 1 i/lub ust. 3 jest skuteczna wobec DM 

nie później niż od drugiego dnia roboczego po dniu doręczenia DM stosownej dyspozycji za 

wyjątkiem dyspozycji odwołania lub zmiany pełnomocnictwa dokonanej przez Oszczędzającego 

osobiście w POK DM lub telefonicznie z zastrzeżeniem zdania poniżej, kiedy to dyspozycja jest 

skuteczna wobec DM od chwili złożenia. Odwołanie lub ograniczenie zakresu pełnomocnictwa 

może nastąpić na podstawie dyspozycji telefonicznej mocodawcy pod warunkiem, że dyspozycja 

ta nie będzie budzić żadnych wątpliwości co do jej autentyczności.” 

 

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

 

„1.Wpłaty dokonywane odpowiednio na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą 

przekroczyć kwoty określonej zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE.” 

 

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

 

„1a. Wpłaty dokonywane na IKZE w danym roku kalendarzowym wyliczane są zgodnie z 

Ustawą o IKE i IKZE i nie mogą przekroczyć wartości kwoty określonej zgodnie z Ustawą o 

IKE i IKZE.” 

  

8. Zmienia się § 13 ust. 2 lit. b Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego 

aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców 

o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego bądź prawomocnego 

postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość 

spadkobierców.” 

 

9. Zmienia się § 16 ust. 7 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„7. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę IKE lub Umowę IKZE z zachowaniem 14 

dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia otrzymania wypowiedzenia przez 

którąkolwiek ze stron Umowy IKE lub Umowy IKZE, z uwzględnieniem zapisów ust. 9. DM 

wypowiadając Umowę IKE informuje Oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty 

transferowej. Wypowiedzenie Umowy IKE lub Umowy IKZE przez DM może nastąpić tylko z 

ważnych powodów. Dla określenia ważnych powodów odpowiednie zastosowanie mają 

postanowienia § 114 Regulaminu Kasowego.” 

 

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

 

„1. Za prowadzenie IKE lub IKZE DM pobiera opłaty w wysokości i w sposób określony w 

„Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA – 

rynek kasowy” przewidziane dla prowadzenia rachunku papierów wartościowych i pieniężnego 

na podstawie Umowy maklerskiej IKE lub Umowy maklerskiej IKZE. Zmiany w Tabeli opłat i 



prowizji dokonywane są w trybie i terminach oraz z ważnych przyczyn określonych w art. 109 

Regulaminu kasowego.” 

 

11. W § 18a Regulaminu po ust. 8 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.” 

 

12. Zmienia się § 18a ust. 9 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

„9. Niezależnie od postępowania skargowego, w przypadku sporu z DM, Oszczędzający 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.” 

 

13. W § 18a Regulaminu po ust. 9 dodaje się ust. 9a i 9b w następującym brzmieniu: 

 

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

 

14. W § 19 Regulaminu po ust. 4 dodaje się ust. 4a w następującym brzmieniu: 

 

„4a. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn DM zastrzega sobie prawo wprowadzania 

zmian do Regulaminu lub Umowy IKE lub Umowy 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 IKE lub Umowy IKZE 

do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni,  

3) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy IKE lub Umowy 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 IKE lub Umowy IKZE 

do wymogów związanych z ochroną praw konsumenta, 

5) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy IKE lub Umowy 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 IKE lub Umowie 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 IKE lub Umowy IKZE 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 

Umowy IKE lub Umowy IKZE zawiera postanowienia, które odnoszą się lub których 

realizacja zależna jest od usług świadczonych przez dostawcę, 

10) konieczność dostosowania Regulaminu lub Umowy IKE lub Umowy IKZE do warunków 

rynkowych, w tym do oferty konkurencyjnych podmiotów prowadzących działalność 

maklerską, zmian technologicznych, zmian funkcjonowania rynku instrumentów 

finansowych lub papierów wartościowych, 

11) 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.” 

 

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

 

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

wiadomości na stronie internetowej DM, a ich brzmienie będzie przekazywane 

Oszczędzającemu zgodnie ze złożoną przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru 

korespondencji wskazaną w Umowie maklerskiej IKE lub w załączniku do niej, w terminie 

umożliwiającym wypowiedzenie odpowiednio Umowy IKE lub Umowy IKZE z zachowaniem 

okresu wypowiedzenia przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.” 

 

16. W § 19 Regulaminu skreśla się ust. 8a. 

 

17. Zmienia się § 19 ust. 9 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

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

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

 

18. Zmienia się ostatni akapit w § 19 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 

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

stosunku do dotychczasowych Klientów z dniem 20 lutego 2017 r.” 

 


