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KOMUNIKAT NR 19/4 

Z DNIA 18 STYCZNIA 2019 R 

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego 
Dotyczy: określenia innego sposobu przekazywania informacji niż w formie papierowej oraz warunków udzielania zgody na Trwały nośnik 
elektroniczny 
 
 
 

Na podstawie § 1 ust. 3 pkt 43 oraz § 97 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” ustala się, co 
następuje: 

 

 

1. DM PKO BP przekazuje informacje, dla których przepisy prawa wymagają przekazania na trwałym nośniku, w formie papierowej o ile klient nie 
wyrazi zgody na przekazywanie ich w formie elektronicznej (na Trwałym nośniku elektronicznym). 

2. Klient może udzielić zgody na przekazywanie informacji wymaganych przepisami prawa w formie elektronicznej (na Trwałym nośniku 
elektronicznym): 

1) w Aplikacjach internetowych,  

2) w Serwisie telefonicznym,  

3) osobiście w POK. 

3. Warunkiem udzielania zgody przez osoby fizyczne jest wybór formy wysyłki powiadomień o wystawieniu dokumentu na Trwałym nośniku 
elektronicznym (e-mail lub SMS) oraz posiadanie przez DM PKO BP danych kontaktowych w zakresie wybranej formy powiadomień 
(odpowiednio adres poczty elektronicznej lub nr telefonu komórkowego). Warunkiem udzielenia zgody przez klienta niebędącego osobą fizyczną 
jest wybór formy wysyłki powiadomień o wystawieniu dokumentu na Trwałym nośniku elektronicznym, jako e-mail oraz uzupełnienie adresu e-
mail. 

4. Przekazywanie informacji na Trwałym nośniku elektronicznym następuje poprzez udostępnienie plików PDF w Aplikacjach internetowych (z 
wyłączeniem rozwiązań mobilnych) wraz z wysłaniem powiadomienia SMS/e-mail (w zależności od wybranej przez klienta formy) lub poprzez 
wysłanie pliku PDF na adres e-mail. Warunkiem przekazania informacji na Trwałym nośniku elektronicznym dla klientów będących osobą 
fizyczną jest posiadanie niezablokowanego dostępu do Aplikacji internetowych. Dla klientów niebędących osobami fizycznymi przekazywanie 
informacji na Trwałym nośniku elektronicznym odbywa się wyłącznie poprzez wysłanie pliku PDF na adres e-mail posiadany przez DM PKO BP. 

5. Przestaje obowiązywać Komunikat nr 19/3 z dnia 28 marca 2018 r.  

6. Postanowienia Komunikatu nr 19/4 obowiązują od dnia 21 stycznia 2019 r.  
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