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UMOWA RAMOWA 

 
 

zawarta w dniu    ……………………..  roku w ........................ pomiędzy: 
 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Adres korespondencyjny 
(jeżeli jest inny, niż adres 
zamieszkania) 

 

Seria i nr dokumentu tożsamości oraz 
data ważności dokumentu tożsamości 

 

Nr PESEL  

Data i miejsce urodzenia  

Kraj rezydencji  

Urząd Skarbowy 
(nazwa i adres Urządu Skarbowego 
właściwego dla rozliczeń podatkowych 
Klienta) 

 

Adres e-mail  

Numer telefonu  

 
zwany dalej „Klientem” 

a 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000065126, z kapitałem zakładowym  w wysokości 
6.306.691,00 zł wpłaconym w całości, numerze NIP: 525-21-99-110, 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „PCDM” lub „Domem Maklerskim” 

PCDM i Klient zwani będą dalej także „Stronami”. 
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 Zważywszy, że: 

1. Klient wyraża zainteresowanie świadczeniem na jego rzecz przez PCDM usług 
maklerskich, 

2. Intencją PCDM jest zapewnienie możliwie najdogodniejszej komunikacji z Klientem, w 
szczególności przy pomocy Systemu, 

Strony postanawiają, co następuje: 
 

§ 1 

1. Poniższe pojęcia pisane z wielkich liter w treści Umowy Ramowej mają następujące znaczenie: 

a) Umowa Świadczenia Usług Maklerskich albo Umowa - umowa zawierana z Klientem, której 
przedmiotem jest świadczenie przez PCDM jednej lub wielu usług określonych w art. 69 ust. 2 i 4 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z 
późn. zm.) 

b) System - urządzenia oraz oprogramowanie udostępnione przez PCDM i umożliwiające zdalną 
komunikację Klienta z PCDM, której jakość i funkcjonalność zapewnia weryfikację tożsamości 
Klienta oraz bezpieczny, dwustronny przekaz informacji. Instrukcja obsługi Systemu 
jestdostępna na stronie internetowej PCDM www.pcdm.pl. 

c) Dyspozycja - oświadczenie woli lub wiedzy Klienta przekazywane za pośrednictwem Systemu. 

d) Potwierdzenie - oświadczenie woli lub wiedzy PCDM przekazywane za pośrednictwem Systemu. 

e) Regulamin – Regulamin świadczenia usług zdalnie przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

2. Pojęcia pisane w treści Umowy Ramowej z wielkich liter, nie zdefiniowane inaczej, posiadają 
znaczenia nadane im w Regulaminie. 

 

§ 2 

1. Na podstawie Umowy Ramowej PCDM zobowiązuje się do nieodpłatnego przyjmowania i 
realizacji Dyspozycji i Potwierdzeń, składanych przez Klienta za pośrednictwem Systemu w 
postaci elektronicznej, zgodnie z Umową Ramową i Regulaminem, w tym do zawierania z 
Klientem Umowy lub Umów w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Systemu. 

2. PCDM zobowiązuje się do realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, o ile Klient 
dokonał rejestracji w Systemie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

 

§ 3 

1. Dyspozycje i Potwierdzenia będą wywoływać skutki prawne podpisu własnoręcznego i 
spełniają wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona 
pod rygorem nieważności. 

2. Klient oświadcza, iż: 

a) posiada stały dostęp do Internetu oraz że wyraża zgodę na przekazywanie mu przez PCDM 
Potwierdzeń, a także wszelkich innych informacji wyłącznie za pomocą Systemu, 

b) otrzymał od PCDM i zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść, 
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 c) podczas rejestracji w Systemie zostały mu przekazane przez PCDM informacje związane z 
przetwarzaniem jego danych osobowych, 

d) spełnia wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Systemu. 

3. Strony zgodnie postanawiają i oświadczają, że: 

a) Dyspozycje, Potwierdzenia i Umowy mają postać elektroniczną i są składane lub zawierane za 
pośrednictwem Systemu, w postaci elektronicznej, 

b) realizacja obowiązków PCDM wobec Klienta, w tym o charakterze informacyjnym, wynikających 
z przepisów Ustawy i aktów wykonawczych do niej, nastąpi na podstawie Umowy, w przypadku 
jej zawarcia z Klientem za pośrednictwem Systemu, zgodnie z Umową Ramową i Regulaminem, 

c) Umowa Ramowa nie reguluje obowiązujących między Stronami zasad korzystania z Systemu, 
które zostały zawarte w Regulaminie. 

 
§ 4 

1. Złożenie przez Klienta przed zawarciem Umowy Świadczenia Usług Maklerskich wszystkich 
wymaganych prawem i regulaminem świadczenia danej usługi oświadczeń może zostać 
dokonane w formie Dyspozycji. 

2. W przypadkach gdy przyjęcie lub realizacja Dyspozycji może okazać się niemożliwa, 
nieskuteczna lub prowadzić do naruszenia przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych 
PCDM, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub realizacji Dyspozycji, 
o czym będzie informował Klienta niezwłocznie - w formie Potwierdzenia lub korzystając z 
innej drogi komunikacji. 

§ 5 

Klient oświadcza, że: 

☐ wyraża zgodę 

☐ nie wyraża zgody 

na przekazywanie mu przez Dom Maklerski informacji handlowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem 
zgody na jej podstawie. 

 
§ 6 

Klient oświadcza, że: 

☐ wyraża zgodę 

☐ nie wyraża zgody 

na przekazywanie mu przez Dom Maklerski newslettera za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem 
zgody na jej podstawie. 

 
§ 7 
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 1. Umowa Ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Umowa Ramowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za wypowiedzeniem złożonym za 
pośrednictwem Systemu lub na piśmie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 
Wypowiedzenie Umowy Ramowej staje się skuteczne wobec PCDM od następnego dnia 
roboczego po dniu otrzymania przez PCDM wypowiedzenia. 

3. Rozwiązanie Umowy Ramowej pozostaje bez wpływu na skuteczność Dyspozycji złożonych 
przed jej wypowiedzeniem, w tym w szczególności na skuteczność zawartych na jej podstawie 
Umów Świadczenia Usług Maklerskich. 

4. Począwszy od dnia doręczenia wypowiedzenia, Klient nie jest uprawniony do zawierania za 
pośrednictwem Systemu Umów i składania Dyspozycji. 

5. Począwszy od dnia następującego po dniu rozwiązania Umowy Ramowej Klient nie jest 
uprawniony do korzystania z Systemu. 

6. Umowa Ramowa nie reguluje kwestii objętych Umowami i załącznikami do nich. W przypadku 
braku zgodności między Umową Ramową a Umową lub jej załącznikami, pierwszeństwo 
posiadają postanowienia Umowy lub jej załączników. 

7. Umowa Ramowa nie stanowi zobowiązania Klienta do zawierania Umów lub składania 
Dyspozycji. 

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Ramowej postanowienia Regulaminu stosuje się 
wprost. 

9. Umowa Ramowa zawierana jest w trybie przewidzianym w Regulaminie, na podstawie wzorca 
umownego udostępnionego przez PCDM za pośrednictwem Systemu i obowiązującego w 
wersji na dzień jej zawarcia. 

10. Zmiany dokonane w Umowie Ramowej przez Klienta, w tym polegające na skreśleniach, 
usunięciach, dopiskach lub zmianach w stosunku do jej wzorca, udostępnionego za 
pośrednictwem Sytemów, w momencie ich sporządzenia są nieważne i nie obowiązują między 
Stronami. W takim przypadku Umowa Ramowa obowiązuje w brzmieniu wynikającym z jej 
wzorca, który został udostępniony Klientowi za pośrednictwem Systemu. 

11. Umowę Ramową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

12. Umowa Ramowa zostaje zawarta w dniu podpisania przez każdą ze Stron. W przypadku, gdy 
daty popisania Umowy Ramowej przez Strony różnią się, o zawarciu Umowy Ramowej 
decyduje data późniejsza. Podpisanie Umowy przez PCDM jest dokonywane po pozytywnej 
weryfikacji przekazanych przez Klienta dokumentów oraz danych niezbędnych do zawarcia 
Umowy Ramowej, o czym PCDM poinformuje Klienta w osobnym oświadczeniu. 

 
 

Data Podpis Klienta Data Podpis Pracownika/Agenta 
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UMOWA 

o świadczenie usług maklerskich 

(zwana dalej: „Umową”) 
 
 

zawarta w dniu    ……………………..  roku w ........................ pomiędzy: 
 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Adres korespondencyjny 
(jeżeli jest inny, niż adres 
zamieszkania) 

 

Seria i nr dokumentu tożsamości oraz 
data ważności dokumentu tożsamości 

 

Nr PESEL  

Data i miejsce urodzenia  

Kraj rezydencji  

Urząd Skarbowy 
(nazwa i adres Urządu Skarbowego 
właściwego dla rozliczeń podatkowych 
Klienta) 

 

Adres e-mail  

Numer telefonu  

 
zwany dalej „Klientem” 

a 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000065126, z kapitałem zakładowym  w wysokości 
6.306.691,00 zł wpłaconym w całości, numerze NIP: 525-21-99-110, 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Domem Maklerskim”, posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 
20, 00-549 Warszawa, na świadczenie usług objętych Umową. 
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 § 1 

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Dom Maklerski zobowiązuje się do świadczenia na rzecz 
Klienta usług polegających na: 

1.1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych, a także 
świadczeniu, na podstawie zleceń i dyspozycji Klienta, innych usług wskazanych w 
„Regulaminie świadczenia usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
nabycia instrumentów finansowych” (dalej: „Regulamin PPZ”). 

1.2. wykonywaniu zleceń poprzez zawieranie transakcji, a także świadczeniu, na podstawie 
zleceń i dyspozycji Klienta, innych usług wskazanych w „Regulaminie świadczenia usług 
polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych” 
(dalej: „Regulamin WZ"). 

2. Dom Maklerski świadczy usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej na zasadach i w sposób 
określony w niniejszej Umowie, Umowie Ramowej, Regulaminie PPZ, Regulaminie WZ oraz 
Regulaminie Świadczenia Usług Zdalnie (dalej „Regulamin ŚUZ”), które stanowią integralną 
część Umowy oraz na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego. 

 
§ 2 

1. Klient zawierając Umowę, oświadcza, iż przed jej zawarciem otrzymał, zapoznał się, rozumie 
i akceptuje poniższe dokumenty: 

a) Regulamin PPZ 

b) Regulamin WZ 

c) Wzór Umowy 

d) Broszura Informacyjna o Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

e) Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

f) Informacja o instrumentach finansowych i ryzyku 

g) Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów 

h) Polityka Klasyfikacji Klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

i) Polityka wykonywania zleceń 

j) Tabela opłat i prowizji 

k) Informacja ogólna o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i 
przekazywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

l) Klauzula informacyjna RODO 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej zostały przekazane Klientowi na trwałym 
nośniku w formie 

☐ Papierowej 

☐ elektronicznej, po uprzednim wyraźnym wskazaniu przez Klienta tej formy. 
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 3. Klient wyraża zgodę na stosowanie wobec niego Polityki wykonywania zleceń, o której mowa w ust.1 
lit. i powyżej. 

4. Klient wyraża zgodę na wykonywanie jego zleceń poza systemem obrotu instrumentami finansowymi.  

5. W zakresie, w którym przepisy prawa wymagają zastosowania trwałego nośnika informacji, 
Klient wyraża zgodę na przekazywanie informacji związanych z niniejszą Umową na trwałym 
nośniku informacji w formie: 

☐ Papierowej 

☐ pliku w formacie pdf, wysłanego na adres e-mail Klienta wskazany w niniejszej Umowie. 

6. W zakresie w którym przepisy prawa przewidują możliwość przekazywania Klientowi 
informacji za pośrednictwem strony internetowej, Klient 

☐ wyraża zgodę 

☐ nie wyraża zgody 

na przekazywanie informacji w tej formie. W przypadku wyrażenia zgody, Klient każdorazowo 
uzyska powiadomienie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w niniejszej 
Umowie. 

7. Klient wyraża zgodę na wysyłanie sprawozdań z przyjęcia i przekazania zlecenia w formie 
elektronicznej na adres e-mail wskazany w Umowie. 

8. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowy odbiór korespondencji przez 
Klienta, dostarczanej przez Dom Maklerski na podstawie wytycznych Klienta zawartych 
powyżej. 

9. Klient jest zobowiązany do aktualizowania adresu e-mail wskazanego Domowi Maklerskiemu 
jako adresu do korespondencji. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
poniesione przez Klienta wskutek uchybienia zobowiązaniu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim. 

 

§ 3 

1. W rozumieniu niniejszej Umowy „Instrumenty rynku niepublicznego” lub „Instrumenty” są to 
niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku 
regulowanym oraz niezdematerializowane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 Ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa”), papiery 
wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach 
zbiorowego inwestowania i instrumenty rynku pieniężnego. 

2. Dom Maklerski realizując przedmiot niniejszej Umowy określony w § 1 ust. 1 pkt. 1.2. powyżej 
działa w imieniu i na rzecz Klienta. Jeśli zawarcie transakcji zbycia lub nabycia Instrumentów 
rynku niepublicznego tego wymaga, Dom Maklerski może działać także w imieniu własnym i 
na rzecz Klienta. 

3. Klient niniejszym udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do działania w jego imieniu 
i na jego rzecz w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy, w szczególności do 
reprezentowania go wobec podmiotu będącego drugą stroną transakcji, który również może 
być reprezentowany przez Dom Maklerski na podstawie pełnomocnictwa. Wyłącza się 
niniejszym ograniczenia wynikające z art. 108 Kodeksu cywilnego. 
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 4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powyżej uprawnia Dom Maklerski do udzielania 
dalszych pełnomocnictw. 

5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest nieodwołalne. Odwołanie 
pełnomocnictwa jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. 

 
§ 4 

1. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub utracone korzyści 
Klienta, powstałe w związku z realizacją zlecenia Klienta zgodnie z jego treścią. 

2. Dom Maklerski zobowiązuje się do działania w sposób rzetelny, z dołożeniem należytej 
staranności zawodowej przy wykonywaniu Umowy. 

3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody powstałe: 

a. wskutek działania siły rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne względem Stron, w szczególności 
takie, jak: przemoc zbrojna (w tym: wojna, wojna domowa, rewolucje, zamieszki, rozruchy, akty 
sabotażu i akty terroryzmu); strajki, blokady; działania sił natury (takie jak: katastrofy naturalne, 
silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, uderzenie pioruna, epidemie, długotrwałe silne 
opady); akty władzy państwowej i organów międzynarodowych, 

b. z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności, 

c. z wyłącznej winy Klienta. 

4. Dom Maklerski oświadcza, iż na dzień zawarcia Umowy, zgodnie z wiedzą Domu 
Maklerskiego, nie istnieje żaden konflikt interesów, który prowadziłby do naruszenia 
interesów Klienta korzystającego z usług, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

5. Dom Maklerski nie odpowiada za wady prawne Instrumentów rynku niepublicznego, 
będących przedmiotem transakcji, których istnienia nie był w stanie stwierdzić mimo 
dołożenia należytej staranności. 

6. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do niewykonania zlecenia Klienta w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności i zgodności z prawem instrumentów 
finansowych mających być przedmiotem transakcji oraz zgodności transakcji z zasadami 
bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi. 

 
§ 5 

1. Za świadczone usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.1 powyżej, Dom Maklerski pobiera 
opłaty i prowizje zgodnie z Regulaminem PPZ oraz Tabelą Opłat i Prowizji. 

2. Za świadczone usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.2. powyżej, z tytułu zawarcia 
transakcji Dom Maklerski pobiera prowizję, której wysokość jest negocjowana i ustalana 
każdorazowo z Klientem. Ostateczną wysokość prowizji lub zasady jej wyliczenia ustala się nie 
później niż w chwili przyjęcia zlecenia przez Dom Maklerski do realizacji. 

3. Dom Maklerski wskazuje następujący numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat: 
20 1020 1026 0000 1002 0197 1514. Dom Maklerski może wskazać Klientowi inny numer 
rachunku bankowego do dokonywania wpłat - w formie elektronicznej na adres e-mail 
wskazany w Umowie. 

4. Należne Domowi Maklerskiemu opłaty i prowizje będą potrącane z kwot wpłacanych przez 
Klienta na rachunek bankowy Domu Maklerskiego tytułem zapłaty za nabywane instrumenty 
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 finansowe lub tytułem świadczenia innych usług, przy czym warunkiem realizacji zlecenia 
kupna lub sprzedaży Instrumentów rynku niepublicznego jest wpłacenie na rachunek 
bankowy Domu Maklerskiego kwoty równej wartości prowizji należnej z tytułu realizacji tego 
zlecenia. 
 

§ 6 

1. Kwoty wpłacane przez Klientów na rachunek bankowy Domu Maklerskiego z tytułu opłacenia 
zleceń kupna oraz prowizji należnej z tytułu realizacji zleceń są ewidencjonowane przez Dom 
Maklerski dla każdego Klienta osobno. 

2. W dniu rozliczenia transakcji Dom Maklerski dokona na wskazany przez Klienta rachunek 
bankowy przelewu środków należnych z tytułu zawarcia transakcji i zwrotu ewentualnych 
nadpłat. 

3. W celu realizacji postanowienia ust. 2 powyżej Klient wskazuje rachunek bankowy 
numer:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Dyspozycje odnośnie środków pieniężnych Klienta znajdujących się w dyspozycji Domu 
Maklerskiego Klient obowiązany jest składać za pomocą Systemu lub w formie pisemnej. 

5. Środki Klienta znajdujące się w dyspozycji Domu Maklerskiego nie podlegają oprocentowaniu. 

6. Na żądanie Klienta Dom Maklerski udziela informacji odnośnie wartości środków Klienta 
znajdujących się w dyspozycji Domu Maklerskiego. 

 
 

§ 7 

1. Dom Maklerski prowadzi Rejestr Instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem 
składanych przez Klientów zleceń kupna i sprzedaży. 

2. Zbywane przez Klientów Instrumenty rynku niepublicznego mogą: (i) znajdować się 
bezpośrednio w ich rękach, (ii) być zapisane na rachunku Instrumentów rynku niepublicznego 
w Domu Maklerskim, (iii) bądź mogą być przechowywane w depozycie przez Dom Maklerski 
lub inne podmioty. 

3. Klient zbywający Instrumenty rynku niepublicznego przed złożeniem zlecenia sprzedaży 
dokumentuje wobec Domu Maklerskiego swoje prawa do Instrumentów rynku 
niepublicznego okazując instrumenty bądź odpowiednie dokumenty potwierdzające 
przechowywanie ich w depozycie. 

4. Dom Maklerski sporządza kopie okazanych przez Klienta dokumentów i wpisuje je do 
prowadzonego w formie pisemnej Rejestru Instrumentów rynku niepublicznego. 

5. Rejestr Instrumentów rynku niepublicznego zawiera opis istotnych cech instrumentów oraz 
datę zawarcia i rozliczenia transakcji oraz jej strony. 
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 § 8 

1. Dom Maklerski nadaje Klientowi status „Klient Detaliczny”. 

2. Zasady klasyfikacji Klientów oraz kwestie dotyczące zmiany kategorii, uregulowane zostały w 
Polityce klasyfikacji Klientów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A., przekazanej Klientowi 
przed zawarciem umowy oraz dostępnej na stronie internetowej Domu Maklerskiego 
www.pcdm.pl. 

3. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego o każdej 
zmianie danych, które mogą wpłynąć na przyznanie Klientowi innej kategorii, niż określona w 
ust. 1. 

 
§ 9 

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego o wszelkich 
zmianach danych i informacji dotyczących Klienta, wskazanych w Umowie. 

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, Umowie Ramowej, Regulaminie PPZ, 
Regulaminie ŚUZ i Regulaminie WZ, wszelkie powiadomienia dokonywane przez Klienta 
wobec Domu Maklerskiego zgodnie z Umową wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i składane są bezpośrednio w siedzibie Domu Maklerskiego lub w lokalu Agenta, 
bądź przesłane listem poleconym na adres siedziby Domu Maklerskiego. 

3. Dla potrzeb doręczenia przez Dom Maklerski Klientowi wszelkiej korespondencji, dla której 
Umowa, Regulamin PPZ i Regulamin WZ, bądź przepisy prawa przewidują formę papierową, 
bądź pisemną, Dom Maklerski wykorzystuje dane podane przez Klienta w Umowie. Dom 
Maklerski uznaje dane podane przez Klienta w Umowie za aktualne i prawidłowe do czasu 
otrzymania od Klienta informacji o ich zmianie zgodnie z ust. 1. 

4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z niedokonania przez 
Klienta we właściwym czasie zawiadomienia o zmianie danych, bądź informacji, o których 
mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku nie poinformowania przez Klienta Domu Maklerskiego 
o zmianie danych, wszelka korespondencja oraz powiadomienia wysłane na ostatni znany 
adres korespondencyjny, bądź adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie i 
prawidłowo doręczone. 

 
§ 10 

1. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu PPZ lub Regulaminu WZ, Dom Maklerski 
niezwłocznie zawiadomi Klienta o planowanej zmianie, nie później niż na 14 dni przed 
wejściem jej w życie. 

2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Dom Maklerski informacji o zmianach 
Regulaminu PPZ lub Regulaminu WZ w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na wskazany przez Klienta adres email. 

 
§ 11 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez 
Strony. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14-dniowego 
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 okresu wypowiedzenia, zawiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie. Rozwiązanie Umowy 
nie rodzi skutków dla zleceń złożonych przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu 
Umowy, które powinny być wykonane zgodnie z Umową. Wypowiedzenie Umowy skutkuje 
również odwołaniem pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta w § 3 ust. 3 Umowy. 

3. Umowa wygasa z chwilą powzięcia przez Dom Maklerski, potwierdzonej stosownymi 
dokumentami, informacji o śmierci Klienta. 

4. Po rozwiązaniu Umowy, Klient zwraca Domowi Maklerskiemu wszystkie uzasadnione i 
udokumentowane wydatki i koszty, które zostały poniesione przez Dom Maklerski w trakcie 
wykonywania niniejszej Umowy i nie zostały rozliczone, o ile koszty te lub wydatki zostały 
zaakceptowane przez Klienta. 

5. Wypowiedzenie Umowy Ramowej nie powoduje rozwiązania niniejszej Umowy. 

 
§ 12 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie mają odpowiednio 
postanowienia Regulaminu PPZ i Regulaminu WZ. W sprawach nieuregulowanych w Umowie 
ani w ww. Regulaminach, zastosowanie znajdują właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy strony Umowy poddadzą 
rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego na podstawie przepisów prawa, 
określającego właściwość sądów powszechnych. 

4. Umowa podlega prawu polskiemu. 

5. W relacjach między Klientem a Domem Maklerskim wynikających z Umowy stosowany jest 
język polski. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
§ 13 

1. Informacje dotyczące Umowy, jej zawarcia lub wykonania stanowią tajemnicę zawodową w 
rozumieniu właściwych przepisów Ustawy i mogą być przez Dom Maklerski ujawniane 
wyłącznie w przypadkach wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Miejsce, sposób i forma składania skarg, termin ich rozpatrzenia oraz sposób powiadamiania 
o rozpatrzeniu skarg zostały wskazane w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania 
reklamacji Klientów. 

3. Z uwagi na treść art. 40 ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 
Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2 
tejże ustawy tj. prawo odstąpienia od umowy o usługi finansowe zawartej na odległość. 

4. Informacje wskazane w Umowie lub dokumentach przekazanych Klientowi przed lub w 
związku z jej zawarciem, w tym o opłatach ponoszonych przez Klienta na rzecz Domu 
Maklerskiego, mają charakter wiążący Klienta przez okres obowiązywania Umowy, z 
zastrzeżeniem dokonania ich zmiany, na zasadach przewidzianych w Umowie lub w tego 
rodzaju dokumentach. 
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 5. Strony zobowiązują się nie wykorzystywać w sposób niezgodny z prawem lub Umową żadnych 
informacji dotyczących działalności drugiej Strony uzyskanych w ramach zawarcia lub 
wykonywania Umowy. 

6. W przypadku gdy, Klient zawarł uprzednio z Domem Maklerskim umowy o świadczenie usług 
maklerskich, Strony zgodnie postanawiają, że postanowienia niniejszej Umowy zastępują 
wszystkie wcześniejsze postanowienia, a uprzednio zawarte umowy o świadczenie usług 
maklerskich ulegają rozwiązaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Podpis Klienta Data Podpis Pracownika/Agenta 
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UMOWA 

o świadczenie usług maklerskich 

(zwana dalej: „Umową”) 
 
 

zawarta w dniu    ……………………..  roku w ........................ pomiędzy: 
 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Adres korespondencyjny 
(jeżeli jest inny, niż adres 
zamieszkania) 

 

Seria i nr dokumentu tożsamości oraz 
data ważności dokumentu tożsamości 

 

Nr PESEL  

Data i miejsce urodzenia  

Kraj rezydencji  

Urząd Skarbowy 
(nazwa i adres Urządu Skarbowego 
właściwego dla rozliczeń podatkowych 
Klienta) 

 

Adres e-mail  

Numer telefonu  

 
zwany dalej „Klientem” 

a 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000065126, z kapitałem zakładowym  w wysokości 
6.306.691,00 zł wpłaconym w całości, numerze NIP: 525-21-99-110, 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Domem Maklerskim”, posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 
20, 00-549 Warszawa, na świadczenie usług objętych Umową. 
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 § 1 

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Dom Maklerski zobowiązuje się do świadczenia na rzecz 
Klienta usług polegających na: 

1.1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych, a także 
świadczeniu, na podstawie zleceń i dyspozycji Klienta, innych usług wskazanych w 
„Regulaminie świadczenia usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
nabycia instrumentów finansowych” (dalej: „Regulamin PPZ”). 

1.2. wykonywaniu zleceń poprzez zawieranie transakcji, a także świadczeniu, na podstawie 
zleceń i dyspozycji Klienta, innych usług wskazanych w „Regulaminie świadczenia usług 
polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych” 
(dalej: „Regulamin WZ"). 

2. Dom Maklerski świadczy usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej na zasadach i w sposób 
określony w niniejszej Umowie, Umowie Ramowej, Regulaminie PPZ, Regulaminie WZ oraz 
Regulaminie Świadczenia Usług Zdalnie (dalej „Regulamin ŚUZ”), które stanowią integralną 
część Umowy oraz na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego. 

 
§ 2 

1. Klient zawierając Umowę, oświadcza, iż przed jej zawarciem otrzymał, zapoznał się, rozumie 
i akceptuje poniższe dokumenty: 

a) Regulamin PPZ 

b) Regulamin WZ 

c) Wzór Umowy 

d) Broszura Informacyjna o Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

e) Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

f) Informacja o instrumentach finansowych i ryzyku 

g) Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów 

h) Polityka Klasyfikacji Klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

i) Polityka wykonywania zleceń 

j) Tabela opłat i prowizji 

k) Informacja ogólna o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i 
przekazywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

l) Klauzula informacyjna RODO 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej zostały przekazane Klientowi na trwałym 
nośniku w formie 

☐ Papierowej 

☐ elektronicznej, po uprzednim wyraźnym wskazaniu przez Klienta tej formy. 
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 3. Klient wyraża zgodę na stosowanie wobec niego Polityki wykonywania zleceń, o której mowa w ust.1 
lit. i powyżej. 

4. Klient wyraża zgodę na wykonywanie jego zleceń poza systemem obrotu instrumentami finansowymi.  

5. W zakresie, w którym przepisy prawa wymagają zastosowania trwałego nośnika informacji, 
Klient wyraża zgodę na przekazywanie informacji związanych z niniejszą Umową na trwałym 
nośniku informacji w formie: 

☐ Papierowej 

☐ pliku w formacie pdf, wysłanego na adres e-mail Klienta wskazany w niniejszej Umowie. 

6. W zakresie w którym przepisy prawa przewidują możliwość przekazywania Klientowi 
informacji za pośrednictwem strony internetowej, Klient 

☐ wyraża zgodę 

☐ nie wyraża zgody 

na przekazywanie informacji w tej formie. W przypadku wyrażenia zgody, Klient każdorazowo 
uzyska powiadomienie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w niniejszej 
Umowie. 

7. Klient wyraża zgodę na wysyłanie sprawozdań z przyjęcia i przekazania zlecenia w formie 
elektronicznej na adres e-mail wskazany w Umowie. 

8. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowy odbiór korespondencji przez 
Klienta, dostarczanej przez Dom Maklerski na podstawie wytycznych Klienta zawartych 
powyżej. 

9. Klient jest zobowiązany do aktualizowania adresu e-mail wskazanego Domowi Maklerskiemu 
jako adresu do korespondencji. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
poniesione przez Klienta wskutek uchybienia zobowiązaniu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim. 

 

§ 3 

1. W rozumieniu niniejszej Umowy „Instrumenty rynku niepublicznego” lub „Instrumenty” są to 
niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku 
regulowanym oraz niezdematerializowane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 Ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa”), papiery 
wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach 
zbiorowego inwestowania i instrumenty rynku pieniężnego. 

2. Dom Maklerski realizując przedmiot niniejszej Umowy określony w § 1 ust. 1 pkt. 1.2. powyżej 
działa w imieniu i na rzecz Klienta. Jeśli zawarcie transakcji zbycia lub nabycia Instrumentów 
rynku niepublicznego tego wymaga, Dom Maklerski może działać także w imieniu własnym i 
na rzecz Klienta. 

3. Klient niniejszym udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do działania w jego imieniu 
i na jego rzecz w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy, w szczególności do 
reprezentowania go wobec podmiotu będącego drugą stroną transakcji, który również może 
być reprezentowany przez Dom Maklerski na podstawie pełnomocnictwa. Wyłącza się 
niniejszym ograniczenia wynikające z art. 108 Kodeksu cywilnego. 



 
 
 
 

 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 
POLNA CORNER, VIII P. 
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa 

 

Kapitał zakładowy 6 306 691,00 zł, w pełni opłacony, NIP 5252199110 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000065126 

tel.: +48 22 201 11 30 
biuro@pcdm.pl 

www.pcdm.pl 
 

 4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powyżej uprawnia Dom Maklerski do udzielania 
dalszych pełnomocnictw. 

5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest nieodwołalne. Odwołanie 
pełnomocnictwa jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. 

 
§ 4 

1. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub utracone korzyści 
Klienta, powstałe w związku z realizacją zlecenia Klienta zgodnie z jego treścią. 

2. Dom Maklerski zobowiązuje się do działania w sposób rzetelny, z dołożeniem należytej 
staranności zawodowej przy wykonywaniu Umowy. 

3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody powstałe: 

a. wskutek działania siły rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne względem Stron, w szczególności 
takie, jak: przemoc zbrojna (w tym: wojna, wojna domowa, rewolucje, zamieszki, rozruchy, akty 
sabotażu i akty terroryzmu); strajki, blokady; działania sił natury (takie jak: katastrofy naturalne, 
silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, uderzenie pioruna, epidemie, długotrwałe silne 
opady); akty władzy państwowej i organów międzynarodowych, 

b. z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności, 

c. z wyłącznej winy Klienta. 

4. Dom Maklerski oświadcza, iż na dzień zawarcia Umowy, zgodnie z wiedzą Domu 
Maklerskiego, nie istnieje żaden konflikt interesów, który prowadziłby do naruszenia 
interesów Klienta korzystającego z usług, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

5. Dom Maklerski nie odpowiada za wady prawne Instrumentów rynku niepublicznego, 
będących przedmiotem transakcji, których istnienia nie był w stanie stwierdzić mimo 
dołożenia należytej staranności. 

6. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do niewykonania zlecenia Klienta w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności i zgodności z prawem instrumentów 
finansowych mających być przedmiotem transakcji oraz zgodności transakcji z zasadami 
bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi. 

 
§ 5 

1. Za świadczone usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.1 powyżej, Dom Maklerski pobiera 
opłaty i prowizje zgodnie z Regulaminem PPZ oraz Tabelą Opłat i Prowizji. 

2. Za świadczone usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.2. powyżej, z tytułu zawarcia 
transakcji Dom Maklerski pobiera prowizję, której wysokość jest negocjowana i ustalana 
każdorazowo z Klientem. Ostateczną wysokość prowizji lub zasady jej wyliczenia ustala się nie 
później niż w chwili przyjęcia zlecenia przez Dom Maklerski do realizacji. 

3. Dom Maklerski wskazuje następujący numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat: 
20 1020 1026 0000 1002 0197 1514. Dom Maklerski może wskazać Klientowi inny numer 
rachunku bankowego do dokonywania wpłat - w formie elektronicznej na adres e-mail 
wskazany w Umowie. 

4. Należne Domowi Maklerskiemu opłaty i prowizje będą potrącane z kwot wpłacanych przez 
Klienta na rachunek bankowy Domu Maklerskiego tytułem zapłaty za nabywane instrumenty 
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 finansowe lub tytułem świadczenia innych usług, przy czym warunkiem realizacji zlecenia 
kupna lub sprzedaży Instrumentów rynku niepublicznego jest wpłacenie na rachunek 
bankowy Domu Maklerskiego kwoty równej wartości prowizji należnej z tytułu realizacji tego 
zlecenia. 
 

§ 6 

1. Kwoty wpłacane przez Klientów na rachunek bankowy Domu Maklerskiego z tytułu opłacenia 
zleceń kupna oraz prowizji należnej z tytułu realizacji zleceń są ewidencjonowane przez Dom 
Maklerski dla każdego Klienta osobno. 

2. W dniu rozliczenia transakcji Dom Maklerski dokona na wskazany przez Klienta rachunek 
bankowy przelewu środków należnych z tytułu zawarcia transakcji i zwrotu ewentualnych 
nadpłat. 

3. W celu realizacji postanowienia ust. 2 powyżej Klient wskazuje rachunek bankowy 
numer:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Dyspozycje odnośnie środków pieniężnych Klienta znajdujących się w dyspozycji Domu 
Maklerskiego Klient obowiązany jest składać za pomocą Systemu lub w formie pisemnej. 

5. Środki Klienta znajdujące się w dyspozycji Domu Maklerskiego nie podlegają oprocentowaniu. 

6. Na żądanie Klienta Dom Maklerski udziela informacji odnośnie wartości środków Klienta 
znajdujących się w dyspozycji Domu Maklerskiego. 

 
§ 7 

1. Dom Maklerski prowadzi Rejestr Instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem 
składanych przez Klientów zleceń kupna i sprzedaży. 

2. Zbywane przez Klientów Instrumenty rynku niepublicznego mogą: (i) znajdować się 
bezpośrednio w ich rękach, (ii) być zapisane na rachunku Instrumentów rynku niepublicznego 
w Domu Maklerskim, (iii) bądź mogą być przechowywane w depozycie przez Dom Maklerski 
lub inne podmioty. 

3. Klient zbywający Instrumenty rynku niepublicznego przed złożeniem zlecenia sprzedaży 
dokumentuje wobec Domu Maklerskiego swoje prawa do Instrumentów rynku 
niepublicznego okazując instrumenty bądź odpowiednie dokumenty potwierdzające 
przechowywanie ich w depozycie. 

4. Dom Maklerski sporządza kopie okazanych przez Klienta dokumentów i wpisuje je do 
prowadzonego w formie pisemnej Rejestru Instrumentów rynku niepublicznego. 

5. Rejestr Instrumentów rynku niepublicznego zawiera opis istotnych cech instrumentów oraz 
datę zawarcia i rozliczenia transakcji oraz jej strony. 
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 § 8 

1. Dom Maklerski nadaje Klientowi status „Klient Detaliczny”. 

2. Zasady klasyfikacji Klientów oraz kwestie dotyczące zmiany kategorii, uregulowane zostały w 
Polityce klasyfikacji Klientów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A., przekazanej Klientowi 
przed zawarciem umowy oraz dostępnej na stronie internetowej Domu Maklerskiego 
www.pcdm.pl. 

3. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego o każdej 
zmianie danych, które mogą wpłynąć na przyznanie Klientowi innej kategorii, niż określona w 
ust. 1. 

 
§ 9 

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego o wszelkich 
zmianach danych i informacji dotyczących Klienta, wskazanych w Umowie. 

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, Umowie Ramowej, Regulaminie PPZ, 
Regulaminie ŚUZ i Regulaminie WZ, wszelkie powiadomienia dokonywane przez Klienta 
wobec Domu Maklerskiego zgodnie z Umową wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i składane są bezpośrednio w siedzibie Domu Maklerskiego lub w lokalu Agenta, 
bądź przesłane listem poleconym na adres siedziby Domu Maklerskiego. 

3. Dla potrzeb doręczenia przez Dom Maklerski Klientowi wszelkiej korespondencji, dla której 
Umowa, Regulamin PPZ i Regulamin WZ, bądź przepisy prawa przewidują formę papierową, 
bądź pisemną, Dom Maklerski wykorzystuje dane podane przez Klienta w Umowie. Dom 
Maklerski uznaje dane podane przez Klienta w Umowie za aktualne i prawidłowe do czasu 
otrzymania od Klienta informacji o ich zmianie zgodnie z ust. 1. 

4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z niedokonania przez 
Klienta we właściwym czasie zawiadomienia o zmianie danych, bądź informacji, o których 
mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku nie poinformowania przez Klienta Domu Maklerskiego 
o zmianie danych, wszelka korespondencja oraz powiadomienia wysłane na ostatni znany 
adres korespondencyjny, bądź adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie i 
prawidłowo doręczone. 

 
§ 10 

1. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu PPZ lub Regulaminu WZ, Dom Maklerski 
niezwłocznie zawiadomi Klienta o planowanej zmianie, nie później niż na 14 dni przed 
wejściem jej w życie. 

2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Dom Maklerski informacji o zmianach 
Regulaminu PPZ lub Regulaminu WZ w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na wskazany przez Klienta adres email. 

 
§ 11 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez 
Strony. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14-dniowego 
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 okresu wypowiedzenia, zawiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie. Rozwiązanie Umowy 
nie rodzi skutków dla zleceń złożonych przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu 
Umowy, które powinny być wykonane zgodnie z Umową. Wypowiedzenie Umowy skutkuje 
również odwołaniem pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta w § 3 ust. 3 Umowy. 

3. Umowa wygasa z chwilą powzięcia przez Dom Maklerski, potwierdzonej stosownymi 
dokumentami, informacji o śmierci Klienta. 

4. Po rozwiązaniu Umowy, Klient zwraca Domowi Maklerskiemu wszystkie uzasadnione i 
udokumentowane wydatki i koszty, które zostały poniesione przez Dom Maklerski w trakcie 
wykonywania niniejszej Umowy i nie zostały rozliczone, o ile koszty te lub wydatki zostały 
zaakceptowane przez Klienta. 

5. Wypowiedzenie Umowy Ramowej nie powoduje rozwiązania niniejszej Umowy. 

 
§ 12 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie mają odpowiednio 
postanowienia Regulaminu PPZ i Regulaminu WZ. W sprawach nieuregulowanych w Umowie 
ani w ww. Regulaminach, zastosowanie znajdują właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy strony Umowy poddadzą 
rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego na podstawie przepisów prawa, 
określającego właściwość sądów powszechnych. 

4. Umowa podlega prawu polskiemu. 

5. W relacjach między Klientem a Domem Maklerskim wynikających z Umowy stosowany jest 
język polski. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
§ 13 

1. Informacje dotyczące Umowy, jej zawarcia lub wykonania stanowią tajemnicę zawodową w 
rozumieniu właściwych przepisów Ustawy i mogą być przez Dom Maklerski ujawniane 
wyłącznie w przypadkach wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Miejsce, sposób i forma składania skarg, termin ich rozpatrzenia oraz sposób powiadamiania 
o rozpatrzeniu skarg zostały wskazane w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania 
reklamacji klientów. 

3. Z uwagi na treść art. 40 ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 
Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2 
tejże ustawy tj. prawo odstąpienia od umowy o usługi finansowe zawartej na odległość. 

4. Informacje wskazane w Umowie lub dokumentach przekazanych Klientowi przed lub w 
związku z jej zawarciem, w tym o opłatach ponoszonych przez Klienta na rzecz Domu 
Maklerskiego, mają charakter wiążący Klienta przez okres obowiązywania Umowy, z 
zastrzeżeniem dokonania ich zmiany, na zasadach przewidzianych w Umowie lub w tego 
rodzaju dokumentach. 
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 5. Strony zobowiązują się nie wykorzystywać w sposób niezgodny z prawem lub Umową żadnych 
informacji dotyczących działalności drugiej Strony uzyskanych w ramach zawarcia lub 
wykonywania Umowy. 

 
 
 
 
 

Data Podpis Klienta Data Podpis Pracownika/Agenta 
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ANKIETA ODPOWIEDNIOŚCI 

[ Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń ] 

Niniejsza Ankieta służy pozyskaniu od Klienta adekwatnych informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w 
zakresie inwestowania na rynku finansowym, w celu oceny, czy usługa przyjmowania i przekazywania zleceń lub 
instrument finansowy będące jej przedmiotem są dla niego odpowiednie. 

Dom Maklerski obowiązany jest uzyskać od Klienta takie informacje na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. 

Imię i nazwisko Klienta: 
  

Data ankiety: 
  

 
A. Informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia Klienta lub potencjalnego Klienta w dziedzinie inwestycji 

A.1.  Rodzaje usług, transakcji i instrumentów finansowych, które są znane Klientowi 

1. Znane mi są następujące usługi maklerskie: 

¨ przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 

¨ wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 

¨ oferowanie instrumentów finansowych 

2. Znane mi są następujące transakcje: 

¨ nabywanie instrumentów finansowych w ofercie publicznej 

¨ nabywanie instrumentów finansowych w ofercie publicznej skierowanej do nie więcej niż do 149 osób 

¨ nabywanie i zbywanie instrumentów finansowych na rynku zorganizowanym (np. na giełdzie) 

¨ wykup obligacji przez emitenta 

¨ umarzanie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne 

3. Znane mi są następujące instrumenty finansowe: 

¨ akcje 

¨ obligacje korporacyjne 

¨ obligacje zamienne na akcje 

¨ certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych 

 

A.2. Charakter, wielkość i częstotliwość transakcji na instrumentach finansowych prowadzonych przez klienta 
oraz okres, w którym były prowadzone 
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 ¨ nie przeprowadziłam(em) żadnej z następujących transakcji na instrumentach finansowych: nabycie obligacji 
lub akcji, lub certyfikatu inwestycyjnego w trakcie subskrypcji, zakup obligacji lub akcji, lub certyfikatu 
inwestycyjnego na rynku wtórnym, sprzedaż obligacji lub akcji, lub certyfikatu inwestycyjnego, umorzenie 
certyfikatu inwestycyjnego (jeśli zaznaczono tę opcję proszę przejść do pkt A.3.) 

4. Przeprowadziłam (em) przynajmniej jedną transakcję polegającą na nabyciu w trakcie subskrypcji albo zakupie  
lub sprzedaży na rynku wtórnym:  

¨ obligacje korporacyjne 

¨ certyfikaty inwestycyjne 

¨ akcje 

5. Charakter transakcji: 

¨ nabycie na rynku pierwotnym 

¨ zakup lub sprzedaż na rynku wtórnym 

6. Wielkość transakcji (średnia): 

¨ powyżej 10.000 zł 

¨ 10.000 zł lub mniej 

7. Częstotliwość transakcji (rocznie): 

¨ 5 i więcej 

¨ poniżej 5 

8. Zawieram transakcje: 

¨ od ponad roku 

¨ od mniej niż roku 

A.3. Poziom wykształcenia, a także obecny zawód lub poprzednie, istotne w rozpatrywanym względzie zawody 
klienta lub potencjalnego klienta 

9. Mam wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze albo ukończone studia podyplomowe w dziedzinie 
ekonomii związanej z rynkiem kapitałowym: 

¨ tak 

¨ nie 

10. Pracuję lub pracowałam(em) w instytucji rynku kapitałowego lub finansowego: 

¨ tak 

¨ nie 
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 B  Złożoność produktów 

11. Fundusz papierów dłużnych może mieć w portfelu: 

¨ obligacje skarbowe i komercyjne, listy zastawne i bony pieniężne 

¨ akcje i warranty 

12. Zmiany wartości certyfikatu inwestycyjnego (WANCI) są wynikiem: 

¨ zmian wartości wszystkich aktywów w portfelu funduszu - proporcjonalnie do ich udziału 

¨ zmian wartości akcji będących w portfelu funduszu 

13. Obligacje zamienne uprawniają ich posiadacza do zamiany tych obligacji na: 

¨ akcje emitenta 

¨ obligacje kolejnej emisji 

C.  Ryzyko związane z produktami 

14. Ryzyko płynności związane jest z: 

¨ niemożliwością zbycia instrumentu finansowego lub zbycia go po oczekiwanej cenie 

¨ nieposiadaniem przez emitenta gotówki na wykup obligacji 

15. Instrumenty finansowe o wysokiej stopie zwrotu są z reguły: 

¨ obciążone wysokim ryzykiem 

¨ obciążone niskim ryzykiem 

16. Inwestor nabywający obligacje komercyjne musi się liczyć: 

¨ ze stratą całej wartości inwestycji 

¨ wyłącznie ze stratą odsetek od obligacji  
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 ANKIETA ODPOWIEDNIOŚCI - arkusz oceny 

1. Sekcja „A1”  
Pytanie 1 ________  pkt* 
Pytanie 2 ________  pkt** 
Pytanie 3 ________  pkt*** 
_________________ 
*  od 0 do 3 
**  od 0 do 5 
***  od 0 do 4 
 
2. Sekcja „A2”  
Pytanie 4 ________  pkt* 
Pytanie 5 ________  pkt** 
Pytanie 6 ________  pkt** 
Pytanie 7 ________  pkt** 
Pytanie 8 ________  pkt** 
_________________ 
*  od 0 do 3  
**  od 0 do 2 
 
3. Sekcja „A3”, „B” i „C” 
Pytanie 9 ________  pkt* 
Pytanie 10 ________  pkt* 
Pytanie 11 ________  pkt* 
Pytanie 12 ________  pkt* 
Pytanie 13 ________  pkt* 
Pytanie 14 ________  pkt* 
Pytanie 15 ________  pkt* 
Pytanie 16 ________  pkt* 
_________________ 
*  0 lub 2  

 

Na podstawie odpowiedzi na powyższe pytania informujemy, że: 

Suma uzyskanych punktów ogółem:  ….……..pkt 

Suma uzyskanych punktów z pytań odnoszących się do produktu (pyt. 3 i 11-16) ………….pkt 

 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń jest dla Klienta odpowiednia: TAK/NIE* 

 

Usługa związana z produktem "OBLIGACJE" jest dla Klienta odpowiednia: TAK/NIE* 

Usługa związana z produktem CERTYFIKATY INWESTYCYJNE jest dla Klienta odpowiednia: TAK/NIE* 

Usługa związana z produktem AKCJE jest dla Klienta odpowiednia: TAK/NIE* 
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Oświadczenie Klienta w przypadku odmowy udzielenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny. 

1. Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do 
przeprowadzenia oceny lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących mojej wiedzy i doświadczenia 
w zakresie inwestycji, Dom Maklerski nie jest w stanie dokonać oceny, czy dana usługa maklerska lub instrument 
finansowy jest odpowiednia dla mnie i odpowiada moim potrzebom. Pomimo nieprzekazania wymaganych 
informacji, niniejszym wyrażam wolę/nie wyrażam woli * zawarcia z Domem Maklerskim wnioskowanej umowy 
świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów 
finansowych oraz potwierdzam, że usługa oraz instrument finansowy będący jej przedmiotem są zgodne z moimi 
potrzebami. 

*niepotrzebne skreślić 

miejscowość, data i podpis Klienta miejscowość, data i podpis Pracownika/Agenta 

 

Oświadczenie Klienta w przypadku oceny usługi jako nieodpowiedniej dla Klienta. 

 
2. Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż usługa przyjmowania i przekazywania zleceń, bądź instrument 
finansowy będący jej przedmiotem są dla mnie nieodpowiednie i nie odpowiadają moim potrzebom. Pomimo 
ostrzeżenia wyrażam wolę/ nie wyrażam woli *  zawarcia z Domem Maklerskim wnioskowanej umowy świadczenia 
usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych oraz 
potwierdzam, że usługa oraz instrument finansowy będący jej przedmiotem są zgodne z moimi potrzebami. 
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi lub instrumentu finansowego, który w 
ocenie Domu Maklerskiego jest nieodpowiedni dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne. 
*niepotrzebne skreślić 
 

miejscowość, data i podpis Klienta miejscowość, data i podpis Pracownika/Agenta 

 

miejscowość, data i podpis Klienta miejscowość, data i podpis Pracownika/Agenta 
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ANKIETA ODPOWIEDNIOŚCI PWZ 

[Usługa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego] 

Niniejsza Ankieta służy pozyskaniu od Klienta adekwatnych informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w 

zakresie inwestowania na rynku finansowym, w celu oceny czy usługa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów rynku niepublicznego będąca jej przedmiotem jest dla niego odpowiednia. 

Dom Maklerski obowiązany jest uzyskać od Klienta takie informacje na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

Imię i nazwisko Klienta: 
  

Data ankiety: 
  

 

A. Informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia Klienta lub potencjalnego Klienta w dziedzinie inwestycji 

A.1.  Rodzaje usług, transakcji i instrumentów finansowych, które są znane Klientowi 

1. Znane mi są następujące usługi maklerskie: 

 przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 

 wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 

 oferowanie instrumentów finansowych 

2. Znane mi są następujące transakcje: 

 nabywanie instrumentów finansowych w ofercie publicznej 

 nabywanie instrumentów finansowych w ofercie publicznej skierowanej do nie więcej niż do 149 osób 

 nabywanie i zbywanie instrumentów finansowych na rynku zorganizowanym (np. na giełdzie) 

 wykup obligacji przez emitenta 

 umarzanie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne 

3. Znane mi są następujące instrumenty finansowe: 

 akcje 

 obligacje korporacyjne 

 obligacje zamienne na akcje 

 certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych 
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 A.2. Charakter, wielkość i częstotliwość transakcji na instrumentach finansowych prowadzonych przez klienta 

oraz okres, w którym były prowadzone 

 nie przeprowadziłam/em żadnej z następujących transakcji na instrumentach finansowych: nabycie obligacji 

lub akcji, lub certyfikatu inwestycyjnego w trakcie subskrypcji, zakup obligacji lub akcji, lub certyfikatu 

inwestycyjnego na rynku wtórnym, sprzedaż obligacji lub akcji, lub certyfikatu inwestycyjnego, umorzenie 

certyfikatu inwestycyjnego (jeśli zaznaczono tę opcję proszę przejść do pkt A.3.) 

4. Przeprowadziłam/em przynajmniej jedną transakcję polegającą na nabyciu w trakcie subskrypcji albo zakupie  lub 

sprzedaży na rynku wtórnym:  

 obligacje korporacyjne 

 certyfikaty inwestycyjne 

 akcje 

5. Charakter transakcji: 

 zakup na rynku pierwotnym 

 zakup lub sprzedaż na rynku wtórnym 

6. Wielkość transakcji (średnia): 

 powyżej 10.000 zł 

 10.000 zł lub mniej 

7. Częstotliwość transakcji (rocznie): 

 5 i więcej 

 poniżej 5 

8. Zawieram transakcje: 

 od ponad roku 

 od mniej niż roku 

A.3. Poziom wykształcenia, a także obecny zawód lub poprzednie, istotne w rozpatrywanym względzie zawody 

klienta lub potencjalnego klienta 

9. Mam wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze albo ukończone studia podyplomowe w dziedzinie 

ekonomii związanej z rynkiem kapitałowym: 

 tak 

 nie 
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 10. Pracuję lub pracowałam(em) w instytucji rynku kapitałowego lub finansowego: 

 tak 

 nie 

B.  Złożoność produktów 

11. W związku z zawarciem transakcji instrumentami rynku niepublicznego sprzedający obowiązany jest zapłacić: 

 prowizję maklerską i 1% podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) 

 tylko prowizję maklerską 

12. W ramach usługi pośrednictwa w transakcjach instrumentami rynku niepublicznego Dom Maklerski: 

 na rzecz Klienta, który złożył zlecenie sprzedaży szuka aktywnie kupującego 

 nie informuje nikogo o złożonym, oczekującym zleceniu sprzedaży 

13. Przeniesienie własności instrumentów rynku niepublicznego w wyniku zawartej za pośrednictwem Domu 

Maklerskiego transakcji powoduje: 

 konieczność dokonania ze sprzedającym dodatkowych ustaleń odnośnie przenoszonych na kupującego praw 

 przeniesienie na kupującego wszystkich praw z instrumentu finansowego 

C.  Typ transakcji i związane z nią ryzyko 

14. Ryzyko płynności związane z instrumentami rynku niepublicznego polega na: 

 nieposiadaniu przez emitenta gotówki na wykup obligacji 

 niemożliwości zbycia instrumentu finansowego lub zbycia go po oczekiwanej cenie 

15. Dom Maklerski pośredniczący w transakcji instrumentami rynku niepublicznego: 

 bierze na siebie odpowiedzialność za kondycję finansową i wypłacalność emitenta instrumentu finansowego 

 nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za kondycję finansową ani za wypłacalność emitenta instrumentu 

finansowego 

16. Jeżeli strony transakcji kupna-sprzedaży akcji spółki niepublicznej ustalą, że płatności dokonają bezpośrednio 

pomiędzy sobą (bez pośrednictwa Domu Maklerskiego) to Dom Maklerski: 

 odpowiada za dokonanie zapłaty sprzedającemu 

 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonanie przez kupującego zapłaty 
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 ANKIETA ODPOWIEDNIOŚCI - arkusz oceny 

 

1. Sekcja „A1”  

Pytanie 1 ________  pkt* 
_________________ 

*  od 0 do 3 

 

Pytanie 2 ________  pkt* 
_________________ 

*  od 0 do 5  

 

Pytanie 3 ________  pkt* 
_________________ 

*  od 0 do 4  
 

2. Sekcja „A2”  

Pytanie 4 ________  pkt* 

Pytanie 5 ________  pkt** 

Pytanie 6 ________  pkt*** 

Pytanie 7 ________  pkt*** 

Pytanie 8 ________  pkt*** 
_________________ 

*  od 0 do 3  

**  od 0 do 2  

***  od 1 do 2  

 

3. Sekcja „A3”, „B” i „C” 

Pytanie 9 ________  pkt** 

Pytanie 10 ________  pkt** 

Pytanie 11 ________  pkt** 

Pytanie 12 ________  pkt** 

Pytanie 13 ________  pkt** 

Pytanie 14 ________  pkt** 

Pytanie 15 ________  pkt** 

Pytanie 16 ________  pkt** 
_________________ 

**  0 lub 2  
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Na podstawie odpowiedzi na powyższe pytania informujemy, że: 

Suma uzyskanych punktów:  ….…….. pkt 

 

Usługa  wykonywania zleceń jest dla Klienta odpowiednia: TAK/NIE* 

 

 

Oświadczenie Klienta w przypadku odmowy udzielenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny 

1. Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do 

przeprowadzenia oceny lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących mojej wiedzy i doświadczenia 

w zakresie inwestycji, Dom Maklerski nie jest w stanie dokonać oceny, czy dana usługa maklerska lub instrument 

finansowy jest odpowiedni dla mnie i odpowiada moim potrzebom. Pomimo nieprzekazania wymaganych 

informacji, niniejszym wyrażam wolę/ nie wyrażam woli* zawarcia z Domem Maklerskim wnioskowanej umowy 

świadczenia usług maklerskich polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku 

niepublicznego oraz potwierdzam, że usługa jest zgodna z moimi potrzebami. 

*niepotrzebne skreślić 

miejscowość, data i podpis Klienta miejscowość, data i podpis Pracownika/Agenta 

 

Oświadczenie Klienta w przypadku oceny usługi jako nieodpowiedniej dla Klienta 

 

2. Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż usługa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

rynku niepublicznego jest dla mnie nieodpowiednia i nie odpowiada moim potrzebom. Pomimo ostrzeżenia 

wyrażam wolę/ nie wyrażam woli* zawarcia z Domem Maklerskim wnioskowanej umowy świadczenia usług 

maklerskich polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz 

potwierdzam, że usługa jest zgodna z moimi potrzebami. 

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi lub instrumentu finansowego, który w 

ocenie Domu Maklerskiego jest nieodpowiedni dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne. 

*niepotrzebne skreślić 

 

miejscowość, data i podpis Klienta miejscowość, data i podpis Pracownika/Agenta 

 

miejscowość, data i podpis Klienta miejscowość, data i podpis Pracownika/Agenta 
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 Ankieta - grupy docelowe 
 
 
 
 

Informacje odnośnie celu przeprowadzenia ankiety i zastosowania jej wyników 

W związku z implementacją do polskiego porządku prawnego, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
2014/65/UE z dnia 15 maja 2014r. w sprawie instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2001/92/WE i 
dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II) oraz związanych z nią aktów delegowanych, Dom Maklerski zobowiązany jest do 
pozyskania od Klienta informacji niezbędnych do ustalenia, do jakiej Grupy docelowej , tj. grupy nabywców 
instrumentu finansowego, z których potrzebami, cechami i celami instrument finansowy jest zgodny, należy Klient. 
W związku z powyższym, Dom Maklerski zwraca się do Klienta o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w 
niniejszej Ankiecie.  
Dom Maklerski informuje, iż w przypadku udzielenia przez Klienta błędnych odpowiedzi lub nieudzielenia 
odpowiedzi na pytania zawarte w Ankiecie, nie będzie mógł zaoferować Klientowi instrumentów finansowych w 
stosunku do których Klient nie został zakwalifikowany do Grupy docelowej. 
Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego w przypadku zaistnienia 
jakichkolwiek zmian w zakresie informacji przekazanych w Ankiecie. 
 
PCDM wyróżnił łącznie 10 grup docelowych w 3 kategoriach instrumentów finansowych, jakie ma w swojej ofercie. 
 

poziom 
grupy ryzyko 

możliwa 
stopa 

zwrotu 
 Obligacje (O)  Certyfikaty inwestycyjne 

FIZ (F)  Akcje (A) 

         

1 niskie niska  O1 
Grupa konserwatywna 

 F1 
Grupa konserwatywna 

  

         

2 umiarko-
wane 

przecię-
tna  O2 

Grupa umiarkowana  F2 
Grupa umiarkowana  A2 

Grupa umiarkowana 

         

3 podwyż-
szone 

ponad-
przecięt

na 
 O3 

Grupa dynamiczna  
F3 

Grupa dynamiczna  
A3 

Grupa dynamiczna 

         

4 wysokie wysoka    F4 
Grupa agresywna 

 A4 
Grupa agresywna 

 
 
 
Pytania zawarte w ankiecie dotyczą wskazanej powyżej wiedzy, sytuacji, preferencji i celów Klienta. Na podstawie 
odpowiedzi PCDM zakwalifikuje Klienta do odpowiednich grup docelowych. Równocześnie PCDM wskaże tzw. 
negatywne grupy docelowe, to jest te grupy docelowe, do których Klient - jako nabywca instrumentów finansowych 
- nie zostanie zakwalifikowany. 
 
 
 



 
 
 
 

 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 
POLNA CORNER, VIII P. 
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa 

 

tel.: +48 22 201 11 30 
biuro@pcdm.pl 

www.pcdm.pl 
 

 
Imię i nazwisko Klienta: 

  

Data ankiety: 
  

 
A. Wiedza i doświadczenie w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych  (O, F, A) 

 

O1. Obligacja to: 
¨ papier wartościowy dłużny będący dowodem zobowiązania emitenta do jej posiadacza (obligatariusza) 
¨ papier wartościowy potwierdzający wniesienie wkładu do funduszu obligacyjnego 

O2. Obligacja kuponowa to 
¨ obligacja, od której należne są obligatariuszowi odsetki płatne w ustalonych terminach 
¨ wyłącznie obligacja wydana w formie dokumentu  

O3. Inwestor nabywający obligacje musi się liczyć: 
¨ ze stratą całej wartości inwestycji 
¨ wyłącznie ze stratą odsetek od obligacji   

O4. Ustanowienie zabezpieczenia obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwo (obligacje korporacyjne): 
¨ daje gwarancję, że obligatriusze odzyskają zainwestowane środki 
¨ nie daje takiej gwarancji i może się okazać, że obligatariusze nie odzyskają nawet części zainwestowanych środków   

O5. Przedsiębiorstwo, które nie jest spółką publiczną i emituje obligacje niewprowadzane do obrotu na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie w systemie Catalyst: 

¨ jest zobowiązane publikować na bieżąco informacje o swojej działalności i sytuacji finansowej  
¨ jest zobowiązane jedynie do udostępnienia obligatariuszom sprawozdania finansowego raz w roku   

O6. Obligacje niewprowadzane do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie Catalyst można sprzedać: 
¨ praktycznie “od ręki” 
¨ dużo trudniejniż w przypadku obligacji notowanych na giełdzie i w praktyce może się to okazać niemożliwe  

O7. Inwestuję w obligacje korporacyjne: 
¨ tak, od co najmniej roku, nabywając obligacje co najmniej trzech różnych serii 
¨ tak, od co najmniej roku, nabywając obligacje mniej, niż trzech różnych serii albo krócej, niż od roku, nabywając obligacje 

co najmniej trzech różnych serii 
¨ tak, krócej, niż od roku, nabywając obligacje mniej, niż trzech różnych serii 
¨ nie 

Wypełniają tylko osoby, które zaznaczyły “nie” w pytaniu O7. 

O8. Inwestuję w obligacje skarbowe albo komunalne: 
¨ tak, od co najmniej roku, nabywając obligacje co najmniej trzech różnych serii 
¨ tak, od co najmniej roku, nabywając obligacje mniej, niż trzech różnych serii albo krócej, niż od roku, nabywając obligacje 

co najmniej trzech różnych serii 
¨ tak, krócej, niż od roku, nabywając obligacje mniej, niż trzech różnych serii 
¨ nie 
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F1. Certyfikat inwestycyjny funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) to: 
¨ papier wartościowy potwierdzający udział w FIZ 
¨ zaświadczenie o zamiarze przystąpienia do funduszu 

F2. WANCI to skrót oznaczający: 
¨ Wartość Aktywów Netto (na) Certyfikat Inwestycyjny 
¨ Wielokrotność Aprecjacji Normatywnej Certyfikatu Inwestycyjnego 

F3. Ogólny wskaźnik ryzyka funduszy inwestycyjnych przedstawiany jest w Dokumentach zawierających kluczowe informacje w 
skali od 1 do 7, gdzie: 

¨ 1 oznacza ryzyko najniższe, a 7 - najwyższe  
¨ 7 oznacza ryzyko najniższe, a 1 - najwyższe   

F4. Fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych charakteryzuje się tym, że: 
¨ inwestuje co najmniej 80% swoich środków w papiery wartościowe spółek niepublicznych, czyli takich, których akcje nie 

są notowane na rynku regulowanym GPW albo na rynku New Connect   
¨ nie może inwestować w akcje spółek, których akcjonariuszem jest Skarb Państwa albo przedsiębiorstwa państwowe 

F5. Czy fundusz inwestycyjny zamknięty inwestujący w akcje spółek typu “start-up” jest bardziej ryzykowny, niż fundusz 
inwestycyjny zamknięty inwestujący w obligacje zabezpieczone hipotecznie? 

¨ tak   
¨ nie 

F6. Certyfikaty inwestycyjne nienotowane w obrocie na rynku regulowanym GPW można zbyć: 
¨praktycznie “od ręki“ 
¨ możliwość ich sprzedaży jest bardzo ograniczona i w praktyce może się okazać, że mogą jedynie zostać wykupione przez 

fundusz je emitujący w terminie wynikającym ze statutu funduszu 

F7. Inwestuję w certyfikaty inwestycyjne: 
¨ tak, od co najmniej roku, nabywając certyfikaty inwestycyjne co najmniej trzech różnych serii 
¨ tak, od co najmniej roku, nabywając certyfikaty inwestycyjne mniej, niż trzech różnych serii albo krócej, niż od roku, 

nabywając certyfikaty inwestycyjne co najmniej trzech różnych serii  
¨ tak, krócej, niż od roku, nabywając certyfikaty inwestycyjne mniej, niż trzech różnych serii 
¨ nie 

A1. Akcja to: 
¨ papier wartościowy potwierdzający udział w spółce akcyjnej 
¨ zaświadczenie uprawniające do głosowania na walnym zgromadzeniu spółki 

A2. Dywidenda to : 
¨ udział w zysku spółki akcyjnej, wypłacany akcjonariuszom na mocy uchwały walnego zgromadzenia  
¨ należne akcjonariuszowi odsetki od akcji 

A3. Inwestor nabywający akcje musi się liczyć: 
¨ ze stratą całej wartości inwestycji 
¨ ze stratą do 50% wartości inwestycji w krótkim okresie, a do 80% - w długim 
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 A4. Spółki, których akcje są notowane w alternatywym systemie obrotu New Connect: 
¨ mają z reguły majątek i obroty o wielkości jak spółki z rynku regulowanego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
¨ są z reguły mniejsze i znajdują się we wcześniejszej fazie rozwoju, niż spółki z rynku regulowanego 

A5. Obowiązki informacyjne spółek akcyjnych są najostrzejsze: 
¨ dla spółek, których akcje nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
¨ dla spółek, których akcje są notowane na rynku New Connect 
¨ dla spółek, których akcje są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

A6. Największą płynność (łatwość zbycia) mają akcje, które: 
¨ nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
¨ są notowane na rynku New Connect 
¨ są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

A7. Inwestuję w akcje: 
¨ tak, od co najmniej roku, dokonując co najmniej 3 transkacje nabycia, kupna lub sprzedaży akcji  
¨ tak, od co najmniej roku, dokonując mniej, niż 3 transkacje nabycia, kupna lub sprzedaży akcji albo krócej, niż od roku, 

dokonując co najmniej 3 transkacje nabycia, kupna lub sprzedaży akcji 
¨ tak, krócej, niż od roku, dokonując mniej, niż 3 transkacje nabycia, kupna lub sprzedaży akcji 
¨ nie 

 
B. Sytuacja finansowa klienta (rozumiana jako wartość procentowa wysokości straty, jaką klient jest w stanie ponieść), 

¨ < 5% wartości inwestycji 
¨ > 5% i < 20% wartości inwestycji 
¨ > 20% i < 50% wartości inwestycji  
¨ > 50% wartości inwestycji  
 
C. Tolerancja ryzyka oraz zgodność wskaźnika zysku do ryzyka związanego z instrumentem finansowym 

O9. Akceptuję obligacje: 
¨ o niskim oprocentowaniu i niskim ryzyku (skarbowe, komunalne, korporacyjne spółek o wysokiej wiarygodności 

finansowej) 
¨ o przeciętnym oprocentowaniu i umiarkowanym ryzyku (komercyjne wiarygodnych spółek z rynku regulowanego, spółek 

notowanych w ASO, zabezpieczone obligacje dużych i średnich spółek niepublicznych w dobrej kondycji finansowej) 
¨ o ponadprzeciętnym oprocentowaniu i podwyższonym ryzyku (komercyjne innych średnich i małych spółek z rynku 

regulowanego, spółek notowanych w ASO i nienotowanych o akceptowalnej wiarygodności finansowej, w tym często 
niezabezpieczone) 

F8. Akceptuję certyfikaty inwestycyjne: 
¨ o niskim ryzyku (ogólny wskaźnik ryzyka 1) 
¨ o umiarkowanym ryzyku (ogólny wskaźnik ryzyka od 2 do 3) 
¨ o podwyższonym ryzyku (ogólny wskaźnik ryzyka od 4 do 5) 
¨ o wysokim ryzyku (ogólny wskaźnik ryzyka od 6 do 7) 

A8. Akceptuję akcje: 
¨ o umiarkowanym ryzyku (spółek z WIG20 i innych z rynku regulowanego o solidnych fundamentach i umiarkowanej 

zmienności kursów) 
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 ¨ o podwyższonym ryzyku (innych wiarygodnych spółek z rynku regulowanego i ASO) 
¨ o wysokim ryzyku (innych spółek z rynku regulowanego, spółek notowanych w ASO i nienotowanych) 

D. Cele inwestycyjne i potrzeby inwestycyjne klienta,  

Moja strategia inwestycyjna obejmuje: 
¨ inwestowanie wyłącznie w krótkim terminie (do 1 roku) 

¨ inwestowanie w krótkim i długim terminie (powyżej 1 roku) 
 
 
 
 
 

OCENA I USTALENIE GRUP DOCELOWYCH - arkusz oceny 
 

Klient ____________________________________________ 
 

1. Sekcja „A”  
Obligacje („O”) ________  pkt* 
Certyfikaty inwestycyjne („F”) ________  pkt* 
Akcje („A”) ________  pkt* 
_________________ 

*  od 1 do 8 (“O”), od 1 do 7 (“F”, “A”) 
 
 
2. Sekcja „B” : 
dostęp do grup docelowych poziomu  ________ ** 

 
3.  Sekcja „C” : 
Obligacje („O”) dostęp do grup docelowych poziomu  ________  ** 
Certyfikaty inwestycyjne („F”) dostęp do grup docelowych poziomu  ________  ** 
Akcje („A”) dostęp do grup docelowych poziomu  ________  ** 
_________________ 

**  1, 2, 3 lub 4 
 
4.  Sekcja „D” : 
¨ inwestowanie wyłącznie w krótkim terminie (do 1 roku) 
¨ inwestowanie w krótkim i długim terminie (powyżej 1 roku) 
 
Tabela do przeprowadzenia oceny: 
 

liczba punktów poziom 
Obligacje  

(„O”) 
Certyfikaty 

inwestycyjne („F”) 
Akcje 
(„A”) 

0  niezakwalifikowany niezakwalifikowany niezakwalifikowany 
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 0,5 – 2,5 1 O1 F1  

3 – 4 2 O2 F2 A2 

4,5 – 5,5 3 O3 F3 A3 

6 -8 4  F4 A4 

 
Klienta zakwalifikowano do grup docelowych:  ______________________ 
Negatywne grupy docelowe Klienta to:  ______________________ 
 

miejscowość, data i podpis Klienta miejscowość, data i podpis Pracownika/Agenta 

    
 
 

 
 
 
 



działalność hazardowa

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

„TAK” należy uzupełnić dane dotyczące 

źródła majątku:

inne, jakie?               

Adres prowadzenia działalności (w 

przypadku osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą)

W przypadku bycia rezydentem 

kraju innego niż Polska, należy 

podać imię ojca i imię matki

Kraj rezydencji: Imię ojca:

Czy Pan/Pani  zajmuje 

eksponowane stanowisko 

polityczne (PEP):

TAK NIE

W przypadku zaznaczenia 

odpowiedzi "TAK" należy 

wskazać osobę - PEPa i 

stanowiska:

umowa o pracę darowizna, spadek działalność gospodarcza

 PESEL (data urodzenia- dla 

nierezydentów)

 Obywatelstwo/a

Adres e-mail

Seria, numer i data ważności

Zamieszkania

 Adres

Miejsce urodzenia

 Korespondencyjny

Paszport

Przepisy prawa nakładające na instytucję, tj. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. obowiązek pozyskiwanie informacji wskazanych w niniejszym formularzu:

1. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) („Ustawa AML”)

2. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków 

podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa  z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858)  ("Ustawa FATCA")

3. Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 648)  ("Ustawa CRS")

 Nazwisko

Dowód osobistyDokument tożsamości - typ

 Numer telefonu

DANE KLIENTA

Państwo urodzenia

Dodatkowy dokument - 

typ, seria i numer * jeśli 

wymagany

NIP (w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą)

Imię matki:

Nazwa firmy  (w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą)

 Imię

wolny zawód wygrana losowa kredyt

działalność gospodarcza

emerytura, renta

żadna z branż i rodzaju działalności ze wskazanych powyżej

handel paliwami, materiałami opałowymi, 

złomem

emerytura, renta sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

darowizna, spadek

Pana/Pani dochód lub majątek pochodzi z 

sektora/branży:

umowa o pracę

działalność, w której przeważa obrót gotówką

wolny zawód wygrana losowa kredyt

inne, jakie?                

sektor zbrojeniowy

przemysł wydobywczy

sektor budowlany

prywatne wykonawstwo na 

rzecz wojska
przekazy pieniężne, kantor, 

lombard

handel dziełami sztuki, antykami,metalami 

szlachetnymi, wyrobami jubilerskimi

Źródło pochodzenia wartości 

majątkowych, pozostających w dyspozycji 

klienta w ramach stosunków 

gospodarczych lub transakcji z PC DM.

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

POLNA CORNER, VIII P.

ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa

tel.: +48 22 201 11 30

biuro@pcdm.pl

www.pcdm.pl

WPROWADZANIE DANYCH - NOWY KLIENT ZMIANA DANYCH - należy uzupełnić imię, nazwisko, PESEL oraz dane, które ulegly zmianie



Czy  jest Pan/Pani podatnikiem USA? NIE NUMER TINTAK

numer TIN nie został nadany

NIE

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1. administratorem moich danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: PC DM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

biuro@pcdm.pl lub pisemnie na adres siedziby,

2. wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pcdm.pl lub pisemnie pod adresem siedziby,

3. moje dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do :

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z 

dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia 

ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),

4. Prosper Capital Dom Maklerski S.A.,nie świadczy usług doradztwa podatkowegoi nie odpowiada za poprawne określenie przez klienta kraju posiadania obowiązków podatkowych

5. odbiorcami moich danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora , w szczególności podmioty świadczące usługi operacyjne, usługi 

doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,

8. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – do momentu wygaśnięcia tego obowiązku,

7. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania,

8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

9. administrator w oparciu o przekazane dane osobowe, nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności nie dokonuje profilowania osób,   

10. moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

11. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzoru nad ochroną danych osobowych.

 Potwierdzam zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do 

poinformowania Prosper Capital Dom Maklerski S.A. o każdorazowej zmianie.

   W przypadku oświadczeń dot.: zajmowania/bycia rodziną osoby/bycia współpracownikiem 

osoby zajmujacej eksponowane stanowisk politycznego; FATCA; CRS: Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data, Podpis pod pieczątką imienną Pracownika/Agenta

Data, Podpis Klienta lub osoby/ób uprawnionych do działania w jej imieniu

Kraj rezydencji podatkowej

Potwierdzam zidentyfikowanie  klienta na podstawie   dokumentu/ów 

tożsamości wskazanych w niniejszym formularzu.

Oświadczenie FATCA

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: 

a)	szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b)	 członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, 

c)	członków organów zarządzających partii politycznych,

d)	członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału 

Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, 

e)	członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, 

f)	ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g)	członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których 

ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h)	dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, 

i)	dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz 

kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a)	małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b)	dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 

c)	rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

Osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: 

a)	osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą 

inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b)	osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez 

osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

ORYGINAŁ

ÓW
KOPII

numer TIN

numer TIN nie został nadany

Oświadczam, że działam we własnym imieniu i jestem beneficjentem rzeczywistym zgodnie z 

ustawą z dnia 01 marca 2018 roku.

W przypadku zaznaczenia "Nie" dane 

identyfikacyjne beneficjenta (min. Imię i 

nazwisko)

Definicja podatnika Stanów Zjednoczonych powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (z ang. Internal Revenue Code), zgodnie z którym podatnikiem Stanów Zjednoczonych jest osoba 

fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

a) posiada amerykańskie obywatelstwo,

b) uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest posiadaczem tzw.Zielonej Karty),

c) dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych,

d) spełniła test długości pobytu, to znaczy:

i) osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i, jednocześnie

ii) liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku 

bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz. 

Czy Pan/Pani jest rezydentem podatkowym innego państwa niż Polska (nie dotyczy USA)?: (W przypadku wybrania odpowiedzi 

"TAK" należy uzupełnić wszystkie kraje rezydencji podatkowej.

Oświadczenie CRS

numer TIN

Przez państwo uczestniczące rozumie się:

1) inne niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie,

2) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki (USA) państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,

3)inne niż USA państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję 

Europejską.

Listę państw uczestniczących, o których mowa w pkt 2-3 powyżej, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

Definicje:

 Rezydencja podatkowa – miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi

podatkowemu);

TIN – numer identyfikacji podatkowej stosowany przez dane państwo.

TAK

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN

Kraj rezydencji podatkowej

numer TIN nie został nadany





 

 
  

 

 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

POLNA CORNER, VIII P. 

ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa 

 

 

tel.: +48 22 201 11 30 

biuro@pcdm.pl 

www.pcdm.pl 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

I. Ja, niżej podpisany(a), niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie poniższych dokumentów:  

1) Regulamin świadczenia usług polegających na przyjmowaniu i przekazywania zleceń nabycia instrumentów 
finansowych 

2) Regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 
finansowych   

3) Wzór umowy o świadczenie usług maklerskich  

4) Broszura Informacyjna o Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

5) Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

6) Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku 

7) Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów  

8) Polityka Klasyfikacji Klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

9) Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Prosper Capital Dom 
Maklerski S.A.   

10) Tabela opłat i prowizji 

11) Informacja ogólna o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i przekazywanych przez 
Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

12) Klauzula informacyjna RODO 

 

w formie:   ☐ papierowej      ☐ elektronicznej na adres e-mail ……………………………………………………………………………… 

 

II. Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że: 
 

☐ wyrażam zgodę 

☐ nie wyrażam zgody 
 

na przekazywanie mi przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. informacji handlowych, w tym dla celów 
marketingowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdym czasie 
cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody 
na jej podstawie. 

 

_____________________________ 

Imię i Nazwisko  

_____________________________ 

data oraz podpis 

mailto:biuro@pcdm.pl
http://www.pcdm.pl/
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