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Wykaz zmian do „Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów 

finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” (dalej „Regulamin”) 

 

1. W pkt 1. Rozdział I: Postanowienia ogólne zmienia się ppkt 3 i nadaje mu się następujące 

brzmienie: 

 

„3) DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KPWiG. DM BOŚ podlega nadzorowi Komisji 

Nadzoru Finansowego”. 

 

2. W pkt 1. Rozdział I: Postanowienia ogólne zmienia się ppkt 5 i 6 i nadaje im się następujące 

brzmienie: 

„5) Nie występują znane DM BOŚ okoliczności powodujące konflikt interesu, mogące 

doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem DM BOŚ lub osoby powiązanej z DM 

BOŚ, a obowiązkiem DM BOŚ jest działanie w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej 

pojętego interesu Klienta. 

6) Wewnętrzne regulacje oraz struktura organizacyjna DM BOŚ, w szczególności Regulamin 

inwestowania na własny rachunek przez osoby powiązane z Domem Maklerskim Banku 

Ochrony Środowiska S.A., Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim 

Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Regulamin przepływu informacji poufnych i stanowiących 

tajemnicę zawodową w DM BOŚ S.A. zapewniają w przypadku powstania konfliktu interesów, 

że nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.” 

3. W Rozdział I: Postanowienia ogólne zmienia się w pkt 3 lit. hh), ii), rr) i yy) i nadaje im 

się następujące brzmienie: 

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

finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 1636, z późn. zm.); 

ii) Rozporządzenie - 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., Nr 878 z późn. zm.) lub rozporządzenie zastępujące ww. 

Rozporządzenie wydane na tej samej podstawie prawnej co wyżej wymienione; 

rr) 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 r., poz. 1776 z późn. zm.); 

yy) Kanały Elektroniczne - 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 r., 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 inną umowę świadczenia usług 

maklerskich, z zastrzeżeniami i wyłączeniami wskazanymi w treści niniejszego Regulaminu oraz 

Regulaminu Kanałów Elektronicznych;” 
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4. W Rozdziale II: UMOWA, pkt I.  Zawarcie Umowy zmienia się postanowienia pkt 6a, 6b, 

6c, 6d, 6e i nadaje im się następujące brzmienie: 

 

„6a. Osoby fizyczne – krajowe i zagraniczne przy zawieraniu Umowy obowiązane są złożyć  

i podpisać w obecności osoby upoważnionej przez DM BOŚ poprawnie wypełniony formularz 

Umowy wraz z wymaganymi załącznikami oraz przedstawić dokument tożsamości (dowód 

osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport) jak również udostępnić informację o właściwym dla 

Klienta Urzędzie Skarbowym (dotyczy wyłącznie rezydentów). W przypadku zawierania Umowy 

przez pełnomocnika konieczne jest przedstawienie odpowiedniego pełnomocnictwa lub ciągu 

pełnomocnictw w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub 

złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM. Pełnomocnictwo udzielone za granica 

powinno być opatrzone klauzulą apostille przez organ właściwy według prawa miejscowego 

miejsca zamieszkania Klienta, albo w przypadku Klientów z miescem zamieszkania w państwie 

niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 05 października 1961 roku uwierzytelnione przez 

odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (tzw. legalizacja) 

oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W uzasadnionych 

przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, 

Dyrektor DM BOŚ może podjąć decyzję o odstąpieniu od potwierdzania przez notariusza 

podpisów na pełnomocnictwach. 

6b. Osoby prawne – krajowe przy zawieraniu Umowy obowiązane są przedstawić: 

1) aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (poświadczony odpis  

z odpowiedniego rejestru), 

2) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, 

które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru), o ile 

powyższy numer nie jest wpisany do właściwego rejestru, 

3) zaświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP (dotyczy wyłącznie 

rezydentów, którzy na mocy odrębnych przepisów zobowiązani są do uzyskania takiego 

numeru), o ile powyższy numer nie jest wpisany do właściwego rejestru, 

4) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy 

zawieraniu Umowy nie wynika z rejestru, o którym mowa w ppkt 1 – w formie aktu notarialnego 

lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego 

pracownika DM BOŚ, 

5) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy, 

6) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, 

7) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego 

pracownika DM BOŚ, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.  

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

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

notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w ppkt 4. 

6c. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przy zawieraniu Umowy 

zobowiązane są przedstawić: 

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis  

z właściwego rejestru, 

2) umowę spółki, 

3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, 

które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru), 

4) zaświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP (dotyczy wyłącznie 

rezydentów, którzy na mocy odrębnych przepisów zobowiązani są do uzyskania takiego 

numeru),  
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4a) w przypadku spółek osobowych oświadczenie o prawie do udziału w zyskach każdego ze 

wspólników spółki osobowej i wysokości tego udziału oraz co do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, 

5) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy 

zawieraniu Umowy nie wynika z umowy spółki – w formie aktu notarialnego lub  

z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego 

pracownika DM BOŚ, 

6) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy, 

7) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, 

8) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego 

pracownika DM BOŚ, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami, 

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

autentyczności, Dyrektor DM BOŚ może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu 

potwierdzania przez notariusza podpisów na pełnomocnictwach,  

o których mowa w ppkt 5 niniejszego punktu. 

6d. Osoby prawne – zagraniczne przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić: 

1) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm właściwego dla siedziby osoby zagranicznej 

lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o osobie zagranicznej oraz 

informacje o jej statusie, 

2) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy 

zawieraniu Umowy nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1 – w formie aktu 

notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności 

upoważnionego pracownika DM BOŚ, 

3) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, 

4) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy, 

5) dokumenty, o których mowa w ppkt 1, 2 ,3 i 4 powinny być opatrzone klauzulą apostille przez 

organ właściwy według prawa miejscowego siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z 

siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 05 października 1961 roku 

uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd 

konsularny (tzw. legalizacja) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, 

6) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby w obecności upoważnionego 

pracownika DM BOŚ, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.  

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

autentyczności, Dyrektor DM BOŚ może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu 

potwierdzania dokumentów określonych w ppkt 1, 2, 3 i 4 przez polskie przedstawicielstwo 

dyplomatyczne lub urząd konsularny lub inny właściwy organ oraz notariusza. 

6e. Organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia nieposiadające 

osobowości prawnej przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić: 

1) dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące 

osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem w pełnym zakresie Umowy, 

2) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy 

zawieraniu Umowy nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1 – w formie aktu 

notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności 

upoważnionego pracownika DM BOŚ, 

3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do 

podmiotów, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego 

numeru), 

4) zaświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP ( dotyczy wyłącznie 

podmiotów,, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego 

numeru), 

5) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, 
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6) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy, 

7) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby w obecności upoważnionego 

pracownika DM BOŚ, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.  

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

autentyczności, Dyrektor DM BOŚ może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu 

potwierdzania przez notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w ppkt 2 

niniejszego punktu.” 

 

5. W Rozdziale II: UMOWA, pkt I. Zawarcie Umowy zmienia się postanowienia pkt 9 i 

nadaje mu się następujące brzmienie: 

 

„9.W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora Departamentu Zarządzania 

Aktywami DM BOŚ dla poszczególnych Klientów może zostać obniżona minimalna wartość 

aktywów objętych Zarządzaniem.” 

 

6. W Rozdziale II: UMOWA, pkt I. Zawarcie Umowy zmienia się postanowienia pkt 23 a 

zdanie szóste i nadaje mu się następujące brzmienie: 

 

„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.” 

  

7. W Rozdziale II: UMOWA, pkt III. Rozwiązanie Umowy zmienia się postanowienia pkt 31 

i nadaje mu się następujące brzmienie: 

 

„31.Odwołanie przez Klienta Pełnomocnictwa dla DM BOŚ jest równoznaczne z rozwiązaniem 

Umowy przez Klienta w trybie natychmiastowym.” 

 

8. W Rozdziale II Umowa, pkt IV. Zawarcie Umowy korespondencyjnie zmienia się 

postanowienia pkt 32d i nadaje mu się następujące brzmienie: 

 

„32d. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora DM BOŚ, DM BOŚ może przyjąć 

poświadczenie podpisu i tożsamości Klienta przeprowadzone przez organ administracji 

rządowej, organ samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe.” 

 

9. W Rozdziale II Umowa, pkt V. Zawarcie Umowy Ramowej i zawarcie Umowy za 

pośrednictwem Kanałów Elektronicznych zmienia się postanowienia pkt 32k i nadaje mu 

się następujące brzmienie: 

 

„32k. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora DM BOŚ, w przypadku 

korespondencyjnego zawarcia Umowy Ramowej, DM BOŚ może przyjąć poświadczenie 

tożsamości potencjalnego Klienta przeprowadzone przez organ administracji rządowej, organ 

samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe.” 

 

10. W Rozdziale III. Zarządzanie portfelem zmienia się pkt 48 i nadaje mu się następujące 

brzmienie: 

 

„48. Warunkiem koniecznym uprawniającym DM BOŚ do przyjęcia dyspozycji na podstawie 

złożonej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub telefaksowej jest zawarcie z Klientem Umowy 

przewidującej możliwość składania dyspozycji w takim trybie oraz udzielenie przez Klienta 

pełnomocnictwa dla DM BOŚ do takiego działania.” 
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11. W Rozdziale III: Zarządzanie portfelem zmienia się zdanie drugie w pkt 49 i nadaje mu 

się następujące brzmienie: 

 

„W przypadku dyspozycji składanych telefonicznie identyfikacja Klienta odbywa się na 

podstawie następujących danych: 

 Imię i nazwisko osoby składającej zlecenie – w przypadku, gdy dyspozycję składa 

pełnomocnik – imię i nazwisko pełnomocnika, 

 Numer Umowy Klienta lub numer rachunku Klienta, 

 Hasło w brzmieniu ustalonym z Klientem.” 

 

12. W Rozdziale III: Zarządzanie portfelem zmienia się zdanie drugie w pkt 52b i nadaje mu 

się następujące brzmienie: 

 

„52b.W razie podejrzenia o wejście osoby trzeciej w posiadanie hasła ustalonego z Klientem, 

Klient zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie DM BOŚ celem zablokowania 

dostępu do danych oraz zmiany hasła. Powiadomienie o utracie hasła może być złożone przez 

Klienta osobiście w siedzibie DM BOŚ, w POK DM BOŚ lub telefonicznie. Szczegółowy tryb i 

zasady składania ww. powiadomień określa Dyrektor DM BOŚ w drodze Zarządzenia. Do 

momentu wykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w niniejszym punkcie DM BOŚ nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta  

w wyniku działania osób trzecich w związku z odtajnieniem lub zagubieniem hasła, o ile 

odtajnienie nie nastąpiło na skutek działania DM BOŚ. Po powiadomieniu DM BOŚ  

o możliwym dostępie do hasła przez osoby trzecie DM BOŚ zachowując należytą staranność 

podejmuje działania mające na celu uniemożliwienie wykorzystania tych informacji przez osoby 

nieuprawnione.” 

 

13. W Rozdziale IV: Nabywanie znacznych pakietów zmienia się pkt 53 i nadaje mu się 

następujące brzmienie: 

 

„53. Klient, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 56 Regulaminu, zobowiązany jest do 

wypełnienia obowiązków informacyjnych w związku z nabyciem znacznych pakietów akcji, 

określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 

2016 r., Nr 1639, tekst jednolity z późn. zm.) oraz w innych obowiązujących przepisach prawa.” 

 

14. W Rozdziale VI: Wynagrodzenie i opłaty oraz prowizje związane ze świadczeniem usług 

zarządzania zmienia się pkt 69a i nadaje mu się następujące brzmienie: 

 

„69a. Z zastrzeżeniem postanowień 91a,  zmiany w Tabeli lub Tabeli opłat i prowizji 

maklerskich  mogą być także dokonane z następujących ważnych przyczyn: 

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

b) wzrost kosztów świadczenia usług przez DM BOŚ, 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,  

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

wartościowych lub rachunku pieniężnego,  

d) 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,  
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e) wprowadzenie opłat związanych z uruchomieniem nowych usług lub produktów DM BOŚ lub 

zleceń, 

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

dostosowania ich do aktualnych standardów działalności maklerskiej, warunków rynkowych, 

zmian technologicznych,  

g) zmiany w oprogramowaniu wskazanym przez DM BOŚ lub zmiany w kanałach 

elektronicznych polegające na ich modyfikacji wprowadzającej nowe funkcjonalności dla 

Klienta lub zwiększające bezpieczeństwo korzystania z udostępnionego oprogramowania lub 

kanałów elektronicznych, 

h) wzrost stawek opodatkowania lub wprowadzenie nowych podatków lub opłat o charakterze 

obowiązkowym mających bezpośredni wpływ na świadczone na podstawie Regulaminu usługi. 

Niezależnie od powyższego, zmiany w Tabeli lub w Tabeli opłat i prowizji maklerskich korzystne 

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

pieniężnych) nie wymagają zachowania trybu i terminów oraz warunków przewidzianych dla 

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

 

15. W Rozdziale VI: Wynagrodzenie i opłaty oraz prowizje związane ze świadczeniem usług 

zarządzania zmienia się pkt 71 i 72 nadaje im się następujące brzmienie: 

 

„71. W przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie roszczeń o należne Opłaty i 

Prowizje i/lub opłaty i prowizje maklerskie w celu ich zaspokojenia DM BOŚ może zbyć część  

aktywów wchodzących w skład Zarządzanego Portfela i pokryć z uzyskanych w ten sposób 

środków pieniężnych należności wobec DM BOŚ wynikające z nieuiszczenia przez Klienta Opłat 

i Prowizji i/lub  opłat i prowizji maklerskich przez okres co najmniej jednego miesiąca.  

Sprzedaż  odbywać się będzie, bez konieczności wezwania Klienta do zapłaty, po upływie 

terminu, w którym Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wobec DM BOŚ.  

W takim wypadku DM BOŚ pobiera prowizję maklerską równą opłatom ponoszonym na rzecz 

GPW, KDPW i KDPW_CCP. DM BOŚ wystawia zlecenie na taką ilość instrumentów 

finansowych i z takim limitem ceny, które  gwarantuje pełne pokrycie zobowiązań Klienta. W 

przypadku gdy na rachunku brak jest aktywów bądź też  środki uzyskane ze sprzedaży, o której 

mowa powyżej nie wystarczą na pokrycie należności wobec DM BOŚ, DM BOŚ ma prawo 

zaspokoić swoje roszczenia ze środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach w 

DM BOŚ należących do Klienta. Jeżeli na rachunkach Klienta w DM  BOŚ nie ma środków 

pieniężnych, z których DM BOŚ  mógłby zaspokoić swoje należności, DM BOŚ zastrzega sobie 

prawo do powstrzymania się od realizacji wobec Klienta obowiązków wynikających z zawartej 

z Klientem Umowy do czasu wniesienia przez Klienta zaległych Opłat i Prowizji i/lub  opłat i 

prowizji maklerskich. Klient niniejszym upoważnia DM BOŚ do działania na posiadanych przez 

Klienta rachunkach w DM BOŚ na zasadach określonych w niniejszym punkcie. 

72. Wynagrodzenie za Zarządzanie Portfelem (Opłata i Prowizja) pobierane jest kwartalnie 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt  73 i 76 Regulaminu, o ile Umowa z Klientem nie 

stanowi inaczej. Sposób i terminy pobierania opłaty i prowizji maklerskich określa Tabela opłat 

i prowizji maklerskich przy czym są one potrącane z rachunku pieniężnego Klienta bez 

konieczności uzyskiwania każdorazowo jego zgody.” 

 

16. W Rozdziale VI: Wynagrodzenie i opłaty oraz prowizje związane ze świadczeniem usług 

zarządzania dodaje się pkt 72a w następującym brzmieniu: 

 

„72a. Prowizje maklerskie z tytułu realizacji zleceń i opłaty wskazane w Tabeli opłat i prowizji 

maklerskich pobierane są nie wcześniej niż w dniu zawarcia transakcji lub wykonania innej 

czynności, za której wykonanie przewidziana jest opłata lub prowizja.” 
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17. W Rozdziale VIII: Odpowiedzialność Stron zmienia się pkt 87 i nadaje mu się następujące 

brzmienie:  

 

„87. DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody rzeczywiste lub 

utracone korzyści wynikające z niepodjęcia przez DM BOŚ Zarządzania dodatkowymi aktywami 

przekazanymi do Portfela, jeśli Klient nie powiadomi DM BOŚ w formie oświadczenia o 

przekazaniu dodatkowych aktywów złożonego w DM BOŚ lub przesłanego listem poleconym na 

adres DM BOŚ, do dnia otrzymania oświadczenia lub dnia potwierdzenia odbioru 

korespondencji.” 

 

18. W Rozdziale VIII: Odpowiedzialność Stron zmienia się pkt 89a i nadaje mu się 

następujące brzmienie:  

 

„89a. DM BOŚ w przypadku przechowywania określonych instrumentów finansowych w innym 

podmiocie niż DM BOŚ informuje Klienta detalicznego o powyższej okoliczności oraz o 

odpowiedzialności jaką DM BOŚ ponosi za działania lub zaniechania tego podmiotu, jak 

również o możliwych konsekwencjach niewypłacalności tego podmiotu w drodze Zarządzenia 

Dyrektora DM BOŚ.” 

 

19. W Rozdziale IX: Postanowienia końcowe zmienia się pkt 91 i nadaje mu się następujące 

brzmienie:  

„91. DM BOŚ zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu lub Umowy z 

ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 

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

wpływ na działalność DM BOŚ, w tym na świadczone przez DM BOŚ usługi lub na obsługę 

Klientów DM BOŚ,  

b) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa lub ich wykładni,  

c)  konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy do istniejącej lub 

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

rekomendacji, stanowisk, wytycznych lub innych aktów organów administracji, 

d)  konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy do wymogów 

związanych z ochroną praw konsumenta, 

e) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy do orzeczeń sądów, decyzji, 

uchwał, rekomendacji, stanowisk, wytycznych  lub innych aktów organów administracji 

skierowanych do DM BOŚ,  

f) zmianę zakresu prowadzonej przez DM BOŚ działalności lub zmianę zakresu 

świadczonych usług lub sposobu ich świadczenia, w tym wprowadzenie, zmianę lub wycofanie 

produktów, 

g) 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, 

h) zmianę systemów informatycznych wykorzystywanych przez DM BOŚ, zwiększającą 

jakość usług świadczonych przez DM BOŚ lub usprawniającą ich świadczenie lub modyfikującą 

ich świadczenie, w szczególności zmianę oprogramowania wskazanego przez DMBOŚ lub 

kanałów elektronicznych, o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy oraz nie będzie naruszało 

interesu Klienta,  

i) zmianę dostawcy usług lub zmianę postanowień umowy, którą DM BOŚ zawarł z 

dostawcą usług, w szczególności z dostawcami usług informatycznych, jeżeli Regulamin lub 
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Umowa zawiera postanowienia, które odnoszą się lub których realizacja zależne jest od usług 

świadczonych przez dostawcę, 

j)  konieczność dostosowania Regulaminu lub Umowy do warunków rynkowych, w tym do 

oferty konkurencyjnych podmiotów prowadzących działalność maklerską, zmian 

technologicznych, zmian funkcjonowania rynku instrumentów finansowych, 

k)  zmianę wprowadzoną przez właściwą izbę rozrachunkową, KDPW, KDPW_CCP lub 

GPW, które skutkować będą koniecznością zmiany Regulaminu lub Umowy, 

l) konieczność dostosowania Regulaminu lub Umowy 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.  

Informacje o zmianie przesyłane są przesyłką poleconą na adres podany w Umowie, o ile Klient 

nie odbierze ich osobiście za pokwitowaniem w siedzibie DM BOŚ, w terminie 14 dni przed 

dniem wejścia w  życie zmienionego Regulaminu.” 

 

20. W Rozdziale IX: Postanowienia końcowe zmienia się pkt 95h i nadaje mu się następujące 

brzmienie:  

 

„95h. W przypadku negatywnego dla Klienta rozpatrzenia skargi przez DM BOŚ, Klientowi 

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

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

skargę Klienta w ciągu 30 dni od daty wpływu, a pisemna odpowiedź zostanie przekazana 

Klientowi na wskazany przez niego adres.” 

 

21. W Rozdziale IX: Postanowienia końcowe pkt 95i otrzymuje następujące brzmieniu:  

 

„95i. Niezależnie od postępowania skargowego, w przypadku sporu z DM BOŚ, Klient może: 

1) zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z DM BOŚ, 

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.” 

 

22. W Rozdziale IX: Postanowienia końcowe pkt 95j otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„95j. Po wyczerpaniu postępowania skargowego, o którym mowa w ust. 95- 95g powyżej lub 

ust. 95h 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 BOŚ może nie wyrazić zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie 

pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich przed Sądem Polubownym przy KNF.” 

 

23. W Rozdziale IX: Postanowienia końcowe dodaje się pkt 95k w następującym brzmieniu: 

 

„95k. DM BOŚ 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 zawartej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych oraz ustalić 

podmiot uprawniony do rozwiązywania sporów w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów 

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

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

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
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24. W Rozdziale IX: Postanowienia końcowe dotychczasowe pkt 95i i 95j otrzymują nową 

numerację – odpowiednio  95l i 95m.  

 

25. W Rozdziale IX: Postanowienia końcowe zmienia się zdanie dotyczące obowiązywania 

Regulaminu, w ten sposób że otrzymuje ono numer 99 i nowe następujące brzmienie:  

„99. 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.” 

 

 


