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§ 1.
1.  „Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”, zwany dalej Regulaminem doradztwa, określa zasady 

świadczenia na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego oraz prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy o świadczenie usługi doradztwa 
inwestycyjnego.

2. Regulamin doradztwa stosuje się do Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego, pod warunkiem, że umowa ta nie stanowi inaczej.

§ 2.
1. Użyte w Regulaminie doradztwa określenia i skróty oznaczają:
1) Regulamin maklerski – Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego,
2) Umowa o doradztwo inwestycyjne – Umowę o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego, 
3) doradca – doradcę inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych posiadającego uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego,
2.  Użyte w Regulaminie doradztwa określenia, których nie zdefiniowano w ust. 1, należy rozumieć w sposób określony w Regulaminie maklerskim.

§ 3.
1.  Przez świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego rozumie się przygotowanie i przekazanie Klientowi przez DM PKO BP rekomendacji inwestycyjnych 

dotyczących:
 1)  kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji 

dotyczącej tych instrumentów,
 2)  wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, 

wymiany, wykonania lub wykupu Instrumentu finansowego.
2. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta, jego cele inwestycyjne i sytuację finansową.

§ 4.
1. DM PKO BP rozumie usługę doradztwa inwestycyjnego jako świadczenie w oparciu o potrzeby i sytuację finansową Klienta  następujących usług:
 1) opracowywanie raportów analitycznych na zlecenie Klienta,
 2) przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnej.
2.  Realizacja usług o których mowa w ust 1 bez uwzględnienia indywidualnych potrzeb, celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Klienta, nie stanowi 

doradztwa inwestycyjnego.
3. Świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie pisemnej Umowy o doradztwo inwestycyjne.

§ 5.
1.  Przed zawarciem Umowy o doradztwo inwestycyjne DM PKO BP zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu 

wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych 
niezbędnych do dokonania oceny, czy usługa doradztwa inwestycyjnego jest odpowiednia dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację (ocena 
odpowiedniości). 

2.  Ocena odpowiedniości przeprowadzana jest na podstawie uzyskanych od Klienta informacji lub znajdujących się w posiadaniu DM PKO BP, w oparciu 
o obowiązujące w DM PKO BP procedury wewnętrzne regulujące proces przeprowadzania oceny odpowiedniości.

§ 6.
1.  DM PKO BP ma prawo uznać, że Klient profesjonalny jest w stanie ponieść ryzyko inwestycyjne zgodne z jego celami inwestycyjnymi, związane ze 

świadczeniem przez DM PKO BP usługi doradztwa inwestycyjnego. 
2. DM PKO BP ma prawo założyć, że informacje udzielone przez Klienta w pełni odzwierciedlają rzeczywistą sytuację Klienta, oraz że są aktualne i kompletne.
3.  DM PKO BP ma prawo odmówić zawarcia Umowy o doradztwo inwestycyjne w przypadku istnienia konfliktu interesów pomiędzy Klientem a DM PKO BP, 

chyba że Klient wyraził zgodę na świadczenie usługi przez DM PKO BP mimo konfliktu.

§ 7.
Wraz z zawarciem Umowy o doradztwo inwestycyjne, Klient składa pisemne oświadczenie stwierdzające, iż każda decyzja inwestycyjna Klienta podejmowana na 
podstawie udzielonej mu przez doradcę rekomendacji inwestycyjnej jest wyłącznie decyzją Klienta, a jej konsekwencje ponosi wyłącznie Klient.

§ 8.
1. Usługa doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klientów DM PKO BP świadczona jest wyłącznie przez doradców.
2.  Stanowisko obsługiwane przez doradcę jest wyraźnie oznaczone, mając na celu identyfikację doradcy w czasie świadczenia Klientowi usługi doradztwa 

inwestycyjnego. 

§ 9.
DM PKO BP nie uznaje za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego:
1) analiz i opinii w zakresie instrumentów finansowych, publikowanych  i wygłaszanych:
 a) na łamach gazet i czasopism,
 b) w audycjach radiowych lub telewizyjnych,
 c) innych środkach masowego przekazu,
2) raportów analitycznych opracowywanych z inicjatywy własnej DM PKO BP, nieskierowanych do konkretnego Klienta,
3)  porad o charakterze ogólnym, rozumianych zgodnie z definicją Dyrektywy 2006/73/WE, jako udzielenie Klientowi porady na temat danego rodzaju 

Instrumentu finansowego, bez odniesienia do konkretnych Instrumentów finansowych oraz indywidualnej sytuacji Klienta,
4)  porad inwestycyjnych, udzielanych Klientom przez uprawnionych do tego celu pracowników DM PKO BP, rozumianych jako porady inwestycyjne  

w odniesieniu do konkretnych Instrumentów finansowych i aktualnej sytuacji rynkowej, bez uwzględnienia indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej 
Klienta.

§ 10.
1.  Każda ze stron może rozwiązać Umowę o doradztwo inwestycyjne z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.
2.  Bieg terminu wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia stronie odpowiednio Umowy o doradztwo inwestycyjne pisma zawierającego oświadczenie 

wypowiadające umowę.
3.  Rażące naruszenie Regulaminu doradztwa bądź Umowy o doradztwo inwestycyjne uprawnia każdą ze Stron do rozwiązania tej umowy bez zachowania terminu 

wypowiedzenia.
4. Umowa o doradztwo inwestycyjne może zostać rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Obowiązuje od 14 listopad 2011 r.
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§ 11. 
1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie doradztwa zastosowanie ma Regulamin maklerski.
2.  Regulamin maklerski zawiera w szczególności postanowienia w zakresie tajemnicy zawodowej, ochrony danych osobowych, reklamacji, zasad zmiany danych 

osobowo-adresowych

§ 12.
1. DM PKO BP ma prawo dokonać zmiany Regulaminu doradztwa.
2. Do trybu zmiany Regulaminu doradztwa, postanowienia Regulaminu maklerskiego, dotyczące zmiany Regulaminu maklerskiego, stosuje się odpowiednio.

Infolinia:
801 169 235 
+48 22 521 90 90 
Czynna od poniedziału do piątku  
w godzinach 8.00 – 18.30  
Opłaty zgodne z taryfą operatora.

Informacja:
supermakler@pkobp.pl
www.dm.pkobp.pl


