
    

Strona 1/1 

KOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKAT    NR NR NR NR 6666////1111    Z DNIA Z DNIA Z DNIA Z DNIA 21 lutego 2011 r.21 lutego 2011 r.21 lutego 2011 r.21 lutego 2011 r.        
        
Wydany przez: Dyrektora Zarządzającego kierującego Domem MaklerskimDyrektora Zarządzającego kierującego Domem MaklerskimDyrektora Zarządzającego kierującego Domem MaklerskimDyrektora Zarządzającego kierującego Domem Maklerskim    
 
W sprawie: określenia sposobu identyfikacji oraz sposobów odblokowania dostępu do Eleokreślenia sposobu identyfikacji oraz sposobów odblokowania dostępu do Eleokreślenia sposobu identyfikacji oraz sposobów odblokowania dostępu do Eleokreślenia sposobu identyfikacji oraz sposobów odblokowania dostępu do Elektronicznych kanałów ktronicznych kanałów ktronicznych kanałów ktronicznych kanałów 
dostępudostępudostępudostępu 
 
 
 
 
Na podstawie § 34 ust. 1 oraz § 36 ust. 4 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO 
Banku Polskiego” ustala się, co następuje: 

1. Sposoby identyfikacji w Elektronicznych kanałach dostępu: 
1) Serwis telefoniczny: 

a) hasło ustalone przez Klienta w przypadku gdy identyfikacja Klienta nie budzi wątpliwości lub 
b) hasło ustalone przez Klienta i inne dane Klienta o ile identyfikacja wyłącznie na podstawie hasła 

budzi uzasadnione wątpliwości pracownika DM PKO BP. 
2) Serwis Superm@kler: 

a) identyfikator (login) przekazany przez DM PKO BP oraz  
b) hasło startowe przekazane przez DM PKO BP (w przypadku pierwszego logowania) lub hasło 

ustalone przez Klienta (w przypadku kolejnych logowań). 
3) Zdalne systemy transakcyjne PKO Banku Polskiego - zgodnie z zasadami dostępu określanymi przez 

PKO Bank Polski dla serwisów iPKO oraz Inteligo. 

2. Sposoby odblokowania Elektronicznych kanałów dostępu: 
1) W przypadku, gdy DM PKO BP zablokuje dostęp do serwisu telefonicznego, Klient w celu odblokowania 

dostępu powinien: 
a) złożyć pisemną dyspozycję odblokowania w Punkcie Obsługi Klienta (POK) DM PKO BP lub 
b) złożyć elektroniczną dyspozycję odblokowania dostępu poprzez Serwis Superm@kler. 

2) W przypadku, gdy DM PKO BP zablokuje dostęp do Serwisu Superm@kler, Klient w celu odblokowania 
dostępu powinien: 
a) złożyć pisemną dyspozycję odblokowania w Punkcie Obsługi Klienta (POK) DM PKO BP lub  
b) złożyć dyspozycję odblokowania dostępu poprzez serwis telefoniczny. 

3) W przypadku, gdy DM PKO BP zablokuje dostęp do serwisu telefonicznego oraz do Serwisu 
Superm@kler, Klient w celu odblokowania dostępu powinien złożyć pisemną dyspozycję odblokowania 
w Punkcie Obsługi Klienta (POK) DM PKO BP. 

4) Odblokowanie dostępu do zdalnych systemów transakcyjnych PKO Banku Polskiego odbywa się 
zgodnie z zasadami określanymi przez PKO Bank Polski dla serwisów iPKO i Inteligo. 

3. Komunikat obowiązuje od dnia 1 marca 2011r. 
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