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Na podstawie § 3 ust. 4 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” 
ustala się, co następuje: 

1. Rodzaj i zakres usług maklerskich, które mogą być świadczone w POK DM PKO Banku Polskiego: 
1) zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich oraz aneksów do tych umów, 
2) zawieranie umów o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji 

o charakterze ogólnym przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, 
3) zawieranie umów o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego,   
4) zawieranie umów o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów 

uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, 
5) zawieranie umów o prowadzenie rachunku Bankowych Papierów Wartościowych i przyjmowanie dyspozycji 

wynikających z prowadzenia rachunku Bankowych Papierów Wartościowych, 
6) przyjmowanie wniosków o aktywowanie usług, 
7) przyjmowanie zleceń kupna, sprzedaży instrumentów finansowych oraz modyfikacji i anulowania tych zleceń,  
8) składanie zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej, 
9) dokonywanie zapisów w ramach ogłoszonych wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji, 
10) nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 
11) zakup i obsługa obligacji Skarbu Państwa, 
12) przyjmowanie innych dyspozycji Klientów opisanych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez 

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego związanych ze świadczonymi usługami maklerskimi.  

2. Komunikat obowiązuje od dnia 22 października 2012 r. 
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