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KOMUNIKAT NR 3/5 

Z DNIA 13.01.2016 R 

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego 
Dotyczy: określenia rodzaju usług maklerskich świadczonych za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu 
 
 
 

Na podstawie § 3 ust. 4 w zw. z ust. 1 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” ustala się, co 
następuje: 

1. Rodzaj i zakres usług maklerskich, które mogą być świadczone za pośrednictwem serwisu telefonicznego DM PKO Banku Polskiego: 

1) przyjmowanie zleceń kupna, sprzedaży, modyfikacji i anulowania zleceń do rachunków inwestycyjnych,  

2) składanie zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej oraz w ramach wykonania 
prawa poboru, 

3) przyjmowanie wniosków o aktywowanie usług w zakresie: 

a) dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Aplikacji DM (dostęp telefoniczny, dostęp internetowy), 

b) udostępnienia Środków bankowych / zmianę ROR / zmianę limitu Środków bankowych do wykorzystania w związku z zawartą 
Umową o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego,  

c) aktywowania usług/zmiany limitu zobowiązań w zakresie częściowego/całkowitego odraczania terminu zapłaty,  

d) aktywowania usług w zakresie obrotu Derywatami, 

e) ustalenia indywidualnego limitu w zakresie obrotu Derywatami,  

f) aktywowania usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia na  zagranicznych Rynkach regulowanych. 

4) obsługa dyspozycji do rachunku inwestycyjnego w zakresie: 

a) przelewu środków pieniężnych na zdefiniowane rachunki bankowe Klienta, 

b) uruchamiania oraz spłaty kredytów na zakup papierów wartościowych, 

c) przeniesienia instrumentów finansowych na inny rachunek inwestycyjny w DM PKO Banku Polskim, którego Klient jest 
właścicielem lub współwłaścicielem, 

d) blokady i odblokowania instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający, 

e) konwersji akcji imiennych zapisanych na rachunku inwestycyjnym na akcje na okaziciela, 

f) wykonania jednostek indeksowych, 

g) żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych,  

h) odwoływania pełnomocników,  

i) zmiany danych klienta w zakresie: zmiany adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, 

j) blokady rachunku inwestycyjnego na wniosek Klienta, 

k) wniosków o wydanie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie Spółki oraz wystawienia świadectwa depozytowego, 

l) negocjacji prowizji maklerskiej, 

m) uzyskiwania przez Klienta wszelkich informacji, związanych z jego rachunkiem inwestycyjnym oraz kontaktowania się z DM PKO 
Banku Polskiego w sprawach wynikających z zawartej umowy, obejmujących bieżącą korespondencję oraz informacje w zakresie 
świadczonych usług przez DM PKO Banku Polskiego, 

2. Rodzaj i zakres usług maklerskich, które mogą być świadczone za pośrednictwem aplikacji supermakler: 

1) przyjmowanie zleceń kupna, sprzedaży, modyfikacji i anulowania zleceń z rachunków inwestycyjnych, 

2) składanie zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej, 

3) przyjmowanie wniosków o aktywowanie usług w zakresie: 

a) ustanowienie lub zmianę hasła telefonicznego do rachunku inwestycyjnego,  

b) udostępniania środków bankowych/zmianę ROR/ zmianę limitu środków bankowych do wykorzystania na rachunku 
inwestycyjnym, 

c) aktywowania/zmiany limitu zobowiązań w zakresie częściowego/całkowitego odraczania terminu zapłaty, 

d) aktywowania usług w zakresie obrotu Derywatami, 

e) ustalenia indywidualnego limitu w zakresie obrotu Derywatami, 

f) aktywowania usług w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu transakcji na zagranicznych  Rynkach regulowanych. 

4) obsługa dyspozycji do rachunku inwestycyjnego: 

a) przelewu środków pieniężnych na zdefiniowane rachunki bankowe Klienta, 

b) uruchamiania oraz spłaty kredytów na zakup papierów wartościowych, 

c) odwołania pełnomocników, 
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d) udostępniania notowań giełdowych w czasie rzeczywistym zgodnie z wybranym przez Klienta pakietem oraz zmiana pakietu 
notowań, 

e) aktualizacji danych osobowych, 

f) zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych, 

g) oświadczenia o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika  Stanów Zjednoczonych Ameryki (Klient indywidualny -
osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych będący osobami fizycznymi), 

h) innych dyspozycji, zgodnie z udostępnioną Klientom funkcjonalnością aplikacji. 

3. Rodzaj i zakres usług maklerskich, które mogą być świadczone za pośrednictwem zdalnych systemów transakcyjnych PKO Banku Polskiego 
(iPKO): 

1) przyjmowanie zleceń kupna, sprzedaży instrumentów finansowych oraz anulowania tych zleceń,  

2) składanie zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej z wyłączeniem zapisów w 
ramach wykonania prawa poboru, 

3) obsługa dyspozycji do rachunku inwestycyjnego w zakresie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta, z którego 
udostępnione zostały środki bankowe do wykorzystania w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi. 

4. Uznaje się za nieobowiązujący Komunikat nr 3/4 Dyrektora Domu Maklerskiego z dnia 9 listopada 2015r.  

5. Komunikat obowiązuje od dnia 18 stycznia 2016 r. 
 
 
 
Dyrektor Domu Maklerskiego  
PKO Banku Polskiego 
 
 
 
Filip Paszke 
 
 


