
 

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach 
prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. 

 
               ...................................... 

 data  
Dyspozycja dodania rachunku bankowego 

 
 

[ ]   Definiowania nowych rachunków bankowych1 

[ ]   Uzupełniania dotychczasowej listy rachunków2 
 

 
nazwa Klienta: ……………………..…… 
nr rachunku: ………………..………… 
KRS:  …………………..……… 
REGON/NIP: ………………..………… 
 
Reprezentowana przez: 
imię i nazwisko:  ..................................... 
nr dokumentu tożsamości:  .................................... PESEL: ..................................... 
adres zameldowania: ..................................... 
 
imię i nazwisko:  ..................................... 
nr dokumentu tożsamości:  .................................... PESEL: ..................................... 
adres zameldowania: ..................................... 
 
 
Na podstawie § 22 ust. 2a Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 
w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. dodajemy do Umowy 
świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi 
na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. niżej zdefiniowane rachunki bankowe do realizacji dyspozycji 
przelewów środków pieniężnych złożonych drogą telefoniczną, faksową lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez DM: 
 

1. Nazwa banku :   ……………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego :  ……………………………………………………………… 
 

 
2. Nazwa banku :   ……………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego :  ……………………………………………………………… 
 
 

3. Nazwa banku :   ……………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego :  ……………………………………………………………… 
 
       
 
 
………………………………………………   …………………….……………… 
podpis Klienta / podpis reprezentanta Klienta       podpis reprezentanta Klienta 
      (zgodny z kartą wzorów podpisów)    (zgodny z kartą wzorów podpisów)  

 
 
 
................................................. 
podpis pracownika DM BOŚ S.A. 
 

                                                           
1 Zdefiniowanie nowych rachunków bankowych oznacza usunięcie dotychczasowej listy rachunków 
2 Liczba zdefiniowanych rachunków bankowych nie może przekroczyć trzech 



 

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach 
prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. 

 
               ...................................... 

 data  
Dyspozycja usunięcia rachunku bankowego 

 
  

nazwa Klienta: ……………………..…… 
nr rachunku: ………………..………… 
KRS:  …………………..……… 
REGON/NIP: ………………..………… 
 
Reprezentowana przez: 
imię i nazwisko:  ..................................... 
nr dokumentu tożsamości:  .................................... PESEL: ..................................... 
adres zameldowania: ..................................... 
 
imię i nazwisko:  ..................................... 
nr dokumentu tożsamości:  .................................... PESEL: ..................................... 
adres zameldowania: ..................................... 
 
 
Na podstawie § 22 ust. 2a Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 
w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. prosimy o  usunięcie 
następujących rachunków bankowych i zablokowanie możliwości wykonywania przelewów środków pieniężnych na podstawie 
dyspozycji złożonych drogą telefoniczną, faksową lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez DM na niżej wymieniony 
rachunek bankowy: 
 
 

Nazwa banku :   ……………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego :  ……………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
………………………………………………   …………………….……………… 
podpis Klienta / podpis reprezentanta Klienta       podpis reprezentanta Klienta 
      (zgodny z kartą wzorów podpisów)    (zgodny z kartą wzorów podpisów)  

 
 
 
 
................................................. 
podpis pracownika DM BOŚ S.A. 


