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KOMUNIKAT NR 4/13 

Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. 

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego 
Dotyczy: określenia terminów i zakresu przyjmowania zleceń lub dyspozycji od Klientów oraz rodzajów instrumnetów finansowych, zleceń i 
transakcji, w obrocie którymi DM nie pośredniczy, jak również ograniczeń polegających na limitach kwotowych lub ilościowych 
 
 
 
Na podstawie § 3 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 oraz § 29 ust. 1 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” 
ustala się, co następuje:  
1. Zlecenia dotyczące kupna/sprzedaży instrumentów finansowych, dyspozycje anulowania lub modyfikacji zleceń przyjmowane są:  

1) w Punktach Obsługi Klienta osobiście oraz za pośrednictwem telefonu, w godzinach ich pracy,  
2) w Punktach Usług Maklerskich osobiście, w godzinach ich pracy,  
3) w Centrali za pośrednictwem telefonu w godzinach pracy właściwych komórek,  
4)  za pośrednictwem systemu internetowego supermakler dostępnego w wersjach przeglądarkowych, mobilnych oraz z poziomu serwisów 

bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego. 
2. Wartość wymaganego pokrycia na Zlecenia kupna instrumentów finansowych bez określonego limitu ceny (PKC, PCR, PEG) wyliczana jest 

jako iloczyn ilości instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia i 121% kursu odniesienia dla widełek dynamicznych oraz 
należnej DM PKO Banku Polskiego prowizji maklerskiej, z uwzględnieniem zapisów w zakresie odraczania terminu zapłaty. W sytuacjach 
szczególnych, które mogłyby spowodować problemy z rozliczeniem transakcji zawartych na podstawie złożonych zleceń bez określonego 
limitu ceny (np. znaczący wzrost kursu instrumentu finansowego), Dom Maklerski ma prawo podwyższyć wartość wymaganego pokrycia.  

3. DM PKO Banku Polskiego nie świadczy usług w zakresie:  
1) łączenia zleceń oraz ich alokacji, o których mowa w § 41 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku 

Polskiego”,  
2) zawierania transakcji ze zleceniodawcą na własny rachunek, o których mowa w § 42 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez 

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”,  
3) krótkiej sprzedaży, o których mowa w Rozdziale 10 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku 

Polskiego”.  
4. DM PKO Bank Polski nie obsługuje modyfikacji zleceń polegających na dodawaniu/usuwaniu limitu aktywacji oraz zmianie zlecenia STOP Loss 

na STOP Limit lub STOP Limit na STOP Loss. 
5. DM PKO Bank Polski nie pośredniczy w obrocie certyfikatami  strukturyzowanymi AT0000A0CV71. 
6.  Przestaje obowiązywać komunikat nr 4/12 z dnia 13 lipca 2017 r. 
7. Komunikat obowiązuje od dnia 14 grudnia 2017 r.  
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