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UMOWA RAMOWA 

 

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

 

Firma (nazwa) Klienta 
 

Siedziba i adres 
 

Adres korespondencyjny 

(jeżeli jest inny, niż adres siedziby) 

 

Nr KRS lub inny właściwy numer 

rejestrowy 

 

Oznaczenie sądu, w którym 

przechowywane są akta rejestrowe 

klienta lub oznaczenie innego organu 

(urzędu) prowadzącego rejestr, do 

którego wpisany jest Klient 

 

Informacja na temat kapitału 

zakłądowego w zakresie wymaganym 

przepisami prawa 

(dotyczy Klienta będącego spółką kapitałową lub 

komandytowo-akcyjną) 

 

REGON  

NIP  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

 

zwany dalej „Klientem” 

reprezentowany przez …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, pełniona funkcja, nr PESEL) 
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 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 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”. 
 

 
 

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. 
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 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, 

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. 

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


 

 
 

 

 

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 

 

  
§ 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 

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 Systemu, 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 
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 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: 

 

Firma (nazwa) Klienta 
 

Siedziba i adres 
 

Adres korespondencyjny 

(jeżeli jest inny, niż adres siedziby) 

 

Nr KRS lub inny właściwy numer 

rejestrowy 

 

Oznaczenie sądu, w którym 

przechowywane są akta rejestrowe 

klienta lub oznaczenie innego organu 

(urzędu) prowadzącego rejestr, do 

którego wpisany jest Klient 

 

Informacja na temat kapitału 

zakładowego w zakresie wymaganym 

przepisami prawa 

(dotyczy Klienta będącego spółką kapitałową lub 

komandytowo-akcyjną) 

 

REGON  

NIP  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

 

 

zwany dalej „Klientem” 

reprezentowany przez …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, pełniona funkcja, nr PESEL) 
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 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 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. 

 

 

§ 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 
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 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. 

 
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 
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 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. 

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. 
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 § 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 
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 
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 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. 

 

§ 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 
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 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 
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. 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. 

4. 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. 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 
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 zastrzeżeniem dokonania ich zmiany, na zasadach przewidzianych w Umowie lub w tego 
rodzaju dokumentach. 

4. 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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UMOWA 

o świadczenie usług maklerskich 

(zwana dalej: „Umową”) 
 

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

 

Firma (nazwa) Klienta 
 

Siedziba i adres 
 

Adres korespondencyjny 

(jeżeli jest inny, niż adres siedziby) 

 

Nr KRS lub inny właściwy numer 

rejestrowy 

 

Oznaczenie sądu, w którym 

przechowywane są akta rejestrowe 

klienta lub oznaczenie innego organu 

(urzędu) prowadzącego rejestr, do 

którego wpisany jest Klient 

 

Informacja na temat kapitału 

zakładowego w zakresie wymaganym 

przepisami prawa 

(dotyczy Klienta będącego spółką kapitałową lub 

komandytowo-akcyjną) 

 

REGON  

NIP  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

 

 

zwany dalej „Klientem” 

reprezentowany przez …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, pełniona funkcja, nr PESEL) 
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 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 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. 

 

 

§ 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 
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 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. 

 
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 
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 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. 

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. 
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 § 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 
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 
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 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. 

 

§ 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 
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 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 
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. 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. 

4. 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. 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 
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 zastrzeżeniem dokonania ich zmiany, na zasadach przewidzianych w Umowie lub w tego 
rodzaju dokumentach. 

4. 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. 

5. 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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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. 
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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 

    
 
 

 
 
 
 



Rezydent PL   Nierezydent PL

Seria, numer i data ważności

 Numer telefonu

Dokument tożsamości - typ

Rezydent PL   Nierezydent PL Kraj rezydencji

Kraj rezydencji

Państwo urodzenia Miejsce urodzenia

Przepisy prawa, nakładające na instytucję, tj. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 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 2015 r. poz. 1712)  ("Ustawa FATCA")

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

Paszport

 Nazwisko

 Adres:

NIP ( państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz 

numeru i daty rejestracji, w przypadku braku NIP)*

DANE KLIENTA -  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa

Forma organizacyjna

Siedziby

Prowadzenia działalności

Dodatkowy dokument - typ, 

seria i numer * jeśli wymagany

 Imię

 PESEL

 Obywatelstwo/a

R
e

p
re

ze
n

ta
n

t 
1

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

„TAK” należy uzupełnić dane dotyczące 

źródła majątku:

Dowód osobisty

Dane klienta/ów: os. fizyczna/ lub dane osoby reprezentującej powyższą osobę prawną lub powyższą jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

 Imię  Nazwisko

Żródło pochodzenia wartości 

majątkowych, pozostających w 

dyspozycji klienta w ramach stosunków 

gospodarczych lub transakcji.

Adres e-mail

inne, jakie?                

NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

"TAK" należy wskazać osobę - PEPa i 

stanowiska:

Seria, numer i data ważności

umowa o pracę darowizna, spadek działalność gospodarcza

emerytura, renta

 PESEL

Żródło pochodzenia wartości 

majątkowych, pozostających w 

dyspozycji klienta w ramach stosunków 

gospodarczych lub transakcji.

R
e

p
re

ze
n

ta
n

t 
2

Miejsce urodzenia

 Numer telefonu Adres e-mail

Dodatkowy dokument - typ, 

seria i numer * jeśli wymagany

sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

umowa o pracę darowizna, spadek działalność gospodarcza

emerytura, renta sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

wolny zawód wygrana losowa kredyt

umowa o pracę darowizna, spadek działalność gospodarcza

emerytura, renta sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

wolny zawód wygrana losowa kredyt

TAK

Dowód osobisty

inne, jakie?               

inne, jakie?                

wolny zawód wygrana losowa kredyt

REGON

Czy Pan/Pani  zajmuje eksponowane 

stanowisko polityczne (PEP):
*Definicje pojęć oraz informacje znajdują się w 

załączniku "Informacje dla Klienta". - na dole 

niniejszego formularza

 Obywatelstwo/a Państwo urodzenia

Dokument tożsamości - typ Paszport

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 NIP, REGON oraz dane, które ulegly zmianie



NIE

NIE

NIE

inne, jakie?                

Adres 

zamieszkania:

Adres 

zamieszkania:

Adres 

zamieszkania:

PESEL (data 

urodzenia)

PESEL (data 

urodzenia)

PESEL (data 

urodzenia)

umowa o pracę darowizna, spadek działalność gospodarcza

emerytura, renta sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

wolny zawód wygrana losowa kredyt

TAK NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

"TAK" należy wskazać osobę - PEPa i 

stanowiska:

TAK

TAK NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

"TAK" proszę o wskazanie osoby - PEPa i 

stanowiska:

B
en

ef
ic

je
n

t 
2

Imię

Dokument tożsamości (seria, nr, data ważności)

Obywatelstwo

Nazwisko

B
en

ef
ic

je
n

t 

1

B
en

ef
ic

je
n

t 
3

Imię

Prosimy o 

wskazanie 

beneficjentów 

rzeczywistych:
*Definicje pojęć oraz 

informacje znajdują się w 

załączniku "Informacje 

beneficjent rzeczywisty" - 

na dole niniejszego 

formularza

P
e

łn
o

m
o

cn
ik

 Imię  Nazwisko

 PESEL

 Obywatelstwo/a

R
e

p
re

ze
n

ta
n

t 
2

Obywatelstwo

TAK

Dokument tożsamości - typ Dowód osobisty Paszport
Dodatkowy dokument - typ, 

seria i numer * jeśli wymagany
Seria, numer i data ważności

Państwo urodzenia Miejsce urodzenia

Czy Pan/Pani  zajmuje eksponowane 

stanowisko polityczne (PEP):
*Definicje pojęć oraz informacje znajdują się w 

załączniku "Informacje dla Klienta". - na dole 

niniejszego formularza

Rezydent PL   Nierezydent PL Kraj rezydencji

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

„TAK” należy uzupełnić dane dotyczące 

źródła majątku:

Żródło pochodzenia wartości 

majątkowych, pozostających w 

dyspozycji klienta w ramach stosunków 

gospodarczych lub transakcji.

umowa o pracę darowizna, spadek działalność gospodarcza

emerytura, renta sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

wolny zawód wygrana losowa kredyt

TAK
W przypadku zaznaczenia jedynie odpowiedzi „NIE” , lub istnieje inny beneficjent rzeczywisty, należy 

uzupełnić dane beneficjanta/ów rzeczywistego/ych:

Reprezentant 

1

Reprezentant 

2

Czy Pan/Pani  zajmuje eksponowane 

stanowisko polityczne (PEP):
*Definicje pojęć oraz informacje znajdują się w 

załączniku "Informacje PEP". - na dole niniejszego 

formularza

TAK NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

"TAK" należy wskazać osobę - PEPa i 

stanowiska:

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

„TAK” należy uzupełnić dane dotyczące 

źródła majątku:

Czy  wskazany beneficjent 

rzeczywisty zajmuje 

eksponowane stanowisko 

polityczne (PEP):

umowa o pracę darowizna, spadek działalność gospodarcza

emerytura, renta sprzedaż nieruchomości udziały w przedsiębiorstwie/ach

wolny zawód wygrana losowa kredyt

Imię Nazwisko

Dokument tożsamości (seria, nr, data ważności)

Pełnomocnik

B
en

ef
ic

je
n

t 
1

Dokument tożsamości (seria, nr, data ważności)

Obywatelstwo

Nazwisko

inne, jakie?                

inne, jakie?             

 Numer telefonu Adres e-mail



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,

6. 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.

Prosimy o wskazanie statusu podmiotu przez 

Pana/Panią reprezentowanego, w rozumieniu 

Ustawy z dnia 05 października 2015 r. 

(Ustawa FATCA)
*Definicje statusów znajdują się w załączniku "Informacje FATCA". - 

na dole niniejszego formularza

(3) Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa. W 

przypadku zaznaczenia tego pola, prosimy o podanie numeru amerykańskiej 

identyfikacji podatkowej GIIN.

 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.

Oświadczenie FATCA

NUMER TIN

NIE

NIE

TAK

TAK NUMER TIN

NUMER TIN

Prosimy o informację, czy 

Beneficjent Rzeczywisty jest 

podatnikiem USA.
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Oświadczenie CRS

(4) Zwolniony uprawniony odbiorca
(7) Współpracująca (nieraportująca) Instytucja 

Finansowa

Beneficjent:
(imię nazwisko)

Beneficjent:
(imię nazwisko)

(5) Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych 

dochodach.

(8) Nieamerykański podmiot niefinansowy 

pasywny.

NIE

TAK

(1)Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską)  
W przypadku zaznaczenia tego pola, prosimy o podanie numeru amerykańskiej 

identyfikacji podatkowej TIN.

numer TIN:

(2) Podatnik USA niebedący Szczególną Osobą 

Amerykańską
(6) Wyłączona Instytucja Finansowa

TAK

numer GIIN:

TAK Kraj rezydencji podatkowej numer TIN

NIE

numer TIN numer TIN nie nadany

NIE

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN nie nadany

NIE TAK

TAK Kraj rezydencji podatkowej

numer TIN

Prosimy o wskazanie statusu podmiotu przez 

Pana/Panią reprezentowanego, w rozumieniu 

Ustawy z dnia 09 marca 2017 r. (Ustawa CRS)
*Definicje statusów znajdują się w załączniku "Informacje CRS". - na 

dole niniejszego formularza

Instytucja finansowa
Aktywny NFR - podmiot giełdowy lub powiązany z 

podmiotem giełdowym

Aktywny NFE - Instytucje rządowe, banki centralne 

i organizacje
Wyłączona Instytucja Finansowa

Aktywny NFE - Inne Pasywny NFE (po zaznaczeniu tego pola, należy wskazać statusy podatkowe 

beneficjentów rzeczywistych)

NIE

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN nie nadany

numer TIN

numer TIN

numer TIN

numer TIN

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN nie nadany

TAK Kraj rezydencji podatkowej numer TIN nie nadany

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN numer TIN nie nadany

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN nie nadany

numer TIN nie nadany

numer TIN

numer TIN nie nadany

numer TIN nie nadany

Beneficjent:
(imię nazwisko)

NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

"TAK" proszę o wskazanie osoby - PEPa i 

stanowiska:

TAK NIE

Kraje rezydencji podatkowej podmiotu 

KOPIIORYGINAŁÓW

 Potwierdzam zidentyfikowanie klienta na podstawie dokumentu/ów 

tożsamości wskazanych w niniejszym formularzu.

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN

Kraj rezydencji podatkowej numer TIN

Czy beneficjent rzeczywisty 

jest rezydentem podatkowym 

innego państwa niż Polska (nie 

dotyczy USA)?: (W przypadku wybrania 

odpowiedzi "TAK" należy uzupelnić wszystkie 

kraje rezydencji podatkowej.
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Data, Podpis pod pieczątką imienną Pracownika/Agenta

Data, Podpis/y osoby/ób   uprawnionych wraz z pieczątką

numer TIN nie nadany

Kraj rezydencji podatkowej

numer TIN nie nadany

Czy podmiot reprezentowany przez Pana/Panią jest rezydentem podatkowym innego państwa niż 

Polska (nie dotyczy USA)?: (W przypadku wybrania odpowiedzi "TAK" należy uzupełnić wszystkie kraje rezydencji podatkowej.

Czy  wskazany beneficjent 

rzeczywisty zajmuje 

eksponowane stanowisko 

polityczne (PEP):

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

"TAK" proszę o wskazanie osoby - PEPa i 

stanowiska:
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INFORMACJE	ZWIĄZANE	Z	PRZETWARZANIEM	DANYCH	OSOBOWYCH	
PRZEZ	PROSPER	CAPITAL	DOM	MAKLERSKI	S.A.	(KLAUZULA	INFORMACYJNA	„RODO”).	

	
Administrator	danych.		
Administratorem	Państwa	danych	jest	Prosper	Capital	Dom	Maklerski	S.A.	(dalej:	„PC	DM”)	z	siedzibą	w	Warszawie,	ul.	Waryńskiego	3a,	00-
645	 Warszawa,	 zarejestrowana	 w	 Sądzie	 Rejonowym	 dla	 m.	 st.	 Warszawy	 w	 Warszawie,	 XII	 Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	 Rejestru	
Sądowego	pod	numerem	KRS	0000065126,	NIP	525-21-99-110.		
Kontakt	z	Administratorem.		
Z	administratorem	danych	można	się	skontaktować	poprzez	adres	e-mail:	ado@pcdm.pl,	formularz	kontaktowy	pod	adresem	https://pcdm.pl/	
w	zakładce	„Kontakt”,	telefonicznie	(nr.	tel.	48	22	222011130)	lub	pisemnie	na	adres:	ul.	Waryńskiego	3a,	00-645	Warszawa.		
Administrator	wyznaczył	Inspektora	Ochrony	Danych,	z	którym	możecie	się	Państwo	skontaktować	poprzez	e-mail:	iod@pcdm.pl	lub	pisemnie	
na	adres:	ul.	Waryńskiego	3a,	00-645	Warszawa.	Z	inspektorem	ochrony	danych	można	się	kontaktować	we	wszystkich	sprawach	dotyczących	
przetwarzania	danych	osobowych	oraz	korzystania	z	praw	związanych	z	przetwarzaniem	danych.		
Przetwarzanie	Państwa	danych	pozwala	PC	DM	na	świadczenie	usług,	m.	in.	udzielanie	informacji	o	naszej	Spółce.		
Podstawa	prawna	przetwarzania	danych	i	cel	przetwarzania.		
Podstawą	prawną	przetwarzania	Państwa	danych	osobowych	jest:		
1.art.	6	ust.	1	lit.	a)	RODO,	tj.	udzielona	przez	Państwa	zgoda,	w	szczególności	w	zakresie	otrzymywania	informacji	handlowych	pod	wskazane	
przez	Państwa	dane	poczty	elektronicznej/numery	telefonów	(w	przypadku	udzielenia	przez	Państwa	takiej	zgody)	
2.art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 b	 RODO	 tj.	 niezbędność	 wykonywania	 umowy	 ramowej/umowy	 o	 świadczenie	 usług	 maklerskich	 oraz	 komunikacji	 z	
Państwem	w	związku	z	ww.	Umowami,		
3.	 art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 c	 RODO	 tj.	 wypełnienie	 obowiązków	 prawnych	 ciążących	 na	 administratorze	 danych	 osobowych	 wynikających	 w	
szczególności	z	Ustawy	o	obrocie	instrumentami	finansowymi	(„Ustawa	o	obrocie”),	Ustawy	z	dnia	1	marca	2018	r.	o	przeciwdziałaniu	praniu	
pieniędzy	 i	 finansowaniu	 terroryzmu	 („Ustawa	 AML”),	 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	 („Ustawa	 FATCA”)	 oraz	 Ustawy	 z	 dnia	 9	 marca	 2017	 r.	 o	 wymianie	 informacji	
podatkowych	z	innymi	państwami	(„Ustawa	CRS”)		
4.	art.	6	ust.	1	lit.	f)	RODO,	tj.	niezbędność	przetwarzania	danych	do	realizacji	prawnie	uzasadnionych	interesów	administratora	jakimi	są	w	
szczególności.	dostarczanie	informacji	o	podmiocie	i	 jego	produktach	lub	usługach,	dochodzenie	roszczeń	oraz	obrona	przed	roszczeniami,	
prowadzenie	statystyk,	przeprowadzanie	badań	satysfakcji	a	 także	 zapewnienie	bezpieczeństwa	 i	poprawnego	 funkcjonowania	systemów	
informatycznych		
Kategorie	odnośnych	danych	osobowych.		
Dom	Maklerski	przetwarza	w	szczególności	następujące	dane	osobowe:	imię	i	nazwisko,	PESEL,	rodzaj,	seria	i	numer	dokumentu	tożsamości	
data	wydania	i	organ	wydający	dokument,	numer	identyfikacji	podatkowej,	nr	rachunku	bankowego,	adres	zameldowania,	adres	zamieszkania,	
adres	korespondencji,	adres	e-mail,	numer	telefonu,	obywatelstwo,	data,	kraj	zamieszkania	i	rezydencji	podatkowej	oraz	miejsce	urodzenia.	
Odbiorcy	danych.	
Państwa	dane	osobowe	mogą	być	udostępniane	podmiotom	upoważnionym	na	podstawie	przepisów	prawa.	Państwa	dane	osobowe	mogą	być	
również	przekazywane	podmiotom	przetwarzającym	dane	osobowe	na	zlecenie	administratora	w	zakresie	niezbędnym	dla	realizacji	usług.	tj.	
w	szczególności	dostawcom	usług	IT,	operatorom	pocztowym	i	kurierom.	W	takim	wypadku	przekazanie	danych	odbywa	się	na	podstawie	
zawartych	umów	powierzenia	przetwarzania	danych	osobowych	lub	też	jest	uregulowane	obowiązującymi	przepisami	prawa.		
Okres	przechowywania	danych.		
Państwa	dane	będą	przechowywane	przez	 okres	 trwania	 zawartych	umów	a	następnie	do	 czasu	wygaśnięcia	 roszczeń.	W	 zakresie	 jakim	
wymagają	tego	obowiązujące	przepisy	prawa	(w	tym	w	szczególności:	Ustawa	o	obrocie,	Ustawa	AML,	Ustawa	FATCA,	Ustawa	CRS,	przepisy	
księgowe	i	podatkowe),	dane	te	będą	przechowywane	przez	okres	wskazany	w	tych	przepisach.		
W	zakresie,	w	jakim	podstawą	przetwarzania	Państwa	danych	jest	zgoda,	w	tym	zgoda	na	otrzymywanie	treści	marketingowych,	dane	te	będą	
przetwarzane	do	czasu	jej	wycofania.	Zgodę	możecie	Państwo	wycofać	w	dowolnym	momencie.	Wycofanie	zgody	nie	wpływa	na	zgodność	z	
prawem	przetwarzania	dokonanego	przed	jej	wycofaniem.	Jeśli	chcecie	Państwo	wycofać	zgodę	na	przetwarzanie	danych	osobowych	prosimy	
o	wysłanie	e-maila	lub	listu	na	adres	podany	poniżej,	w	części	„kontakt	z	Administratorem”.		
Informacje	o	zautomatyzowanym	podejmowaniu	decyzji/Profilowanie.		
PC	DM	nie	 podejmuje	 zautomatyzowanych	decyzji	 przetwarzając	 Państwa	dane	 osobowe,	 opierając	 się	wyłącznie	 na	 zautomatyzowanym	
przetwarzaniu	danych	osobowych,	w	tym	profilowaniu.		
Informacje	o	zamiarze	przekazania	Państwa	danych	osobowych	do	państwa	trzeciego	lub	organizacji	międzynarodowej:		
PC	DM	nie	zamierza	przekazywać	danych	osobowych	do	państwa	trzeciego	lub	organizacji	międzynarodowej.		
Dobrowolność	/	obowiązek	podania	danych.	
Podanie	danych	osobowych	związanych	z	zawarciem	przez	Klienta	umowy	 jest	dobrowolne,	 jednakże	brak	 ich	podania,	 skutkował	będzie	
brakiem	możliwości	jej	zawarcia.	Podanie	danych	osobowych	w	związku	z	obowiązującymi	przepisami	prawa,	w	szczególności	Ustawą	AML,	
Ustawą	FATCA,	Ustawą	CRS	jest	wymagane	na	podstawie	obowiązujących	przepisów	prawa.	Podanie	danych	dla	celów	marketingowych	jest	
dobrowolne.	
Prawa	osób,	których	dane	są	przetwarzane.		
Uprzejmie	informujemy,	że	przysługują	Państwu	następujące	uprawnienia	związane	z	przetwarzaniem	przez	PC	DM	danych	osobowych:		
1.prawo	do	żądania	od	administratora	dostępu	do	swoich	danych	osobowych;	
2.prawo	do	sprostowania	danych;	
3.prawo	do	usunięcia	danych;	
4.prawo	do	ograniczenia	przetwarzania;	
5.prawo	wniesienia	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	swoich	danych,	
6.prawo	do	przenoszenia	danych	(o	ile	będzie	to	technicznie	możliwe),	
7.prawo	wniesienia	 skargi	 do	 organu	 sprawującego	 nadzór	 w	 zakresie	 ochrony	 danych	 osobowych	 (obecnie	 Główny	 Inspektor	 Ochrony	
Danych	Osobowych).		
Skargi.	
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Dodatkowo	 mają	 Państwo	 prawo	 wniesienia	 skargi	 do	 organu	 nadzorczego	 zajmującego	 się	 ochroną	 danych	 osobowych	 w	 państwie	
członkowskim	Państwa	zwykłego	pobytu,	miejsca	pracy	lub	miejsca	popełnienia	domniemanego	naruszenia.  
Informacje	końcowe.	
Pragniemy	zapewnić,	iż	PC	DM	dokłada	wszelkich	starań,	aby	zapewnić	wszelkie	środki	fizycznej,	technicznej	i	organizacyjnej	ochrony	danych	
osobowych	 przed	 ich	 przypadkowym	 czy	 umyślnym	 zniszczeniem,	 przypadkową	 utratą,	 zmianą,	 nieuprawnionym	 ujawnieniem,	
wykorzystaniem	czy	dostępem,	zgodnie	ze	wszystkimi	obowiązującymi	przepisami	prawnymi.	Jesteśmy	otwarci	na	Państwa	sugestie	odnośnie	
poprawy	bezpieczeństwa	danych	osobowych.	Prosimy	o	kierowanie	ich	na	dane	kontaktowe	Inspektora	Ochrony	Danych,	które	są	podane	
powyżej. 
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1 PRZEDMIOT REGULAMINU. 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Prosper Capital Dom 

Maklerski S.A. usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia 

instrumentów finansowych. 

 
2 DEFINICJE. 

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:  

             
2.1 CEIDG - Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej; 

2.2 Dokument ofertowy - prospekt emisyjny, memorandum informacyjne lub inny dokument 

stanowiący podstawę oferty Instrumentów finansowych i zawierający wszystkie 

informacje niezbędne do podjęcia decyzji o ich odpłatnym nabyciu; 

2.3 Dom Maklerski - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie, świadczący 

usługi maklerskie na podstawie Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr 

KPWiG-4021-10/2001 z dnia 22 maja 2001 roku; 

2.4 Instrumenty finansowe - instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy, w 

szczególności papiery wartościowe; 

2.5 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 

2.6 Klient - osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą Dom Maklerski zawarł lub 

zamierza zawrzeć Umowę; 

2.7 Klient profesjonalny - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39 b. Ustawy; 

2.8 Klient detaliczny - podmiot, o którym mowa w art.3 pkt 39c Ustawy;  

2.9 Przekazywanie zleceń - dostarczanie przyjętych zleceń do miejsca wykonania czyli do 

podmiotu wykonującego zlecenie, w szczególności - w przypadku przekazywania zleceń 

w związku ze świadczeniem usługi oferowania instrumentów finansowych - miejscem 

wykonania jest emitent lub wystawca instrumentów finansowych; 

2.10 Regulamin - niniejszy Regulamin; 
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2.11 Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 

ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1112); 

2.12 Rozporządzenie 2017/565 - Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 

kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 

w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez 

firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy; 

2.13 Umowa - zawarta przez Dom Maklerski z Klientem w formie pisemnej bądź w formie 

elektronicznej, stosownie do Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Dom 

Maklerski, umowę świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i 

przekazywaniu zleceń nabycia Instrumentów finansowych; 

2.14 Uprawniony kontrahent – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39d Ustawy; 

2.15 Ustawa  - ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017  

poz. 1768 z późn. zm.); 

2.16 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, 

z późn. zm.); 

Pojęcia niezdefiniowane powyżej, a użyte w treści Regulaminu, należy rozumieć zgodnie z 

treścią obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy, 

Rozporządzenia oraz Kodeksu Spółek Handlowych. 

 
3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

3.1 Dom Maklerski świadczy usługi pośrednictwa w obrocie Instrumentami finansowymi, 

polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia Instrumentów 

finansowych. Usługi te świadczone są na podstawie Umowy z Klientem określającej 

szczegółowy zakres praw i obowiązków stron, na zasadach określonych w 

obowiązujących przepisach prawa, regulacjach wewnętrznych obowiązujących w Domu 

Maklerskim, w szczególności w niniejszym Regulaminie, jak również na podstawie 
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udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na prowadzenie 

działalności maklerskiej. 

3.2 Dom Maklerski jest uczestnikiem obowiązkowego systemu rekompensat prowadzonego 

przez KDPW. Szczegółowe zasady działania obowiązkowego systemu rekompensat 

określa Ustawa. Ustawa określa górną granicę wartości środków objętych systemem 

rekompensat.  

3.3 Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika, 

o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi 

maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne firmy 

inwestycyjnej nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie 

do naruszenia interesu Klienta. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na 

podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia Umowy, przy czym zakres i sposób 

przedstawiania danych powinien być dostosowany do kategorii, do której należy Klient. 

3.4 Przez konflikt interesów rozumie się znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące 

doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego, osoby 

powiązanej z Domem Maklerskim i obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób 

rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane 

Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności 

między interesami kilku Klientów. W ramach prowadzonej działalności w Domu 

Maklerskim obowiązuje Regulamin zarządzania konfliktami interesów.  

3.5 W przypadku, o którym mowa w ust. 3.3, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod 

warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 3.3. oraz 

wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy. 

3.6 W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z klientem Umowy ust. 3.3. 

stosuje się odpowiednio, z tym że Dom Maklerski jest obowiązany poinformować Klienta 

o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu, a ust. 3.5. stosuje się 

odpowiednio, z tym że Dom Maklerski powinien powstrzymać się od świadczenia usługi 

maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub 

rozwiązaniu Umowy.  
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4 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY I ŚWIADCZENIA USŁUGI. 

4.1 Warunkiem koniecznym dla świadczenia przez Dom Maklerski usług określonych w 

niniejszym Regulaminie jest zawarcie między Klientem, a Domem Maklerskim Umowy w 

języku polskim lub w języku polskim i angielskim z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku 

wersją wiążącą strony umowy będzie umowa w języku polskim.  

4.2 Podpisanie Umowy oraz złożenie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do podpisania 

Umowy może nastąpić w obecności przedstawiciela Domu Maklerskiego, poprzez 

przesłanie przez Klienta podpisanej Umowy, oświadczeń oraz dokumentów niezbędnych 

do jej zawarcia  bezpośrednio na adres siedziby Domu Maklerskiego wraz z kopią dowodu 

tożsamości/ paszportu oraz drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub za 

pośrednictwem systemu obsługi zdalnej, udostępnionego przez Dom Maklerski, zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Dom Maklerski. 

4.3 Dokumenty, o których mowa w ust. 4.2, wystawione poza granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej powinny być przetłumaczone na język polski, a na żądanie Domu Maklerskiego 

przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, chyba że przepisy prawa lub umowy 

międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej. 

4.4 Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Dom 

Maklerski, Klient przy zawieraniu Umowy może działać przez pełnomocnika działającego 

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Klienta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności z tym zastrzeżeniem, iż wszelkie oświadczenia, których obowiązek 

złożenia wynika z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, 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 (FATCA) oraz ustawy z dnia 9 marca 

2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), powinny zostać 

podpisane przez Klienta i przekazane wraz z kopią dowodu tożsamości/ paszportu oraz 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
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4.5 Zawarcie Umowy na podstawie pełnomocnictwa może wymagać szczególnej formy 

udzielenia Domowi Maklerskiemu informacji wymaganych od Klienta w związku z 

zawarciem Umowy lub dokonania innych czynności, gdy obowiązek taki wynika z 

regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego lub przepisów prawa.  

4.6 Dom Maklerski zastrzega sobie prawo sporządzenia kserokopii lub skanów 

przedstawionych dokumentów. 

4.7 Dom Maklerski uznaje, że Klient, który wskaże adres poczty elektronicznej posiada 

regularny dostęp do Internetu. 

 
5 OBOWIĄZKI STRON PRZED ZAWARCIEM UMOWY. 

5.1 Przed zawarciem Umowy, Dom Maklerski przekazuje Klientowi w formie pisemnej lub za 

pomocą elektronicznych nośników informacji: 

a. szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego (Broszura Informacyjna o 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.) - informacje te zawierają w szczególności dane 

określone w Rozporządzeniu 2017/565; 

b. wzór Umowy i Regulamin; 

c. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

oraz informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług 

na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne wdrożone przez Dom 

Maklerski nie gwarantują, że w wyniku istnienia tych konfliktów nie dojdzie do 

naruszenia interesu Klienta; 

d. Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku; 

e. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów; 

f. Politykę klasyfikacji klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A.; 

g. Tabelę opłat i prowizji; 

h. Informację ogólną o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i 

przekazywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.; 

i. Klauzulę informacyjną RODO. 

5.2 Przed zawarciem Umowy Klient przekazuje Domowi Maklerskiemu: 
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a. w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą - aktualny odpis z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG, 

b. inne dokumenty na żądanie Domu Maklerskiego (np. zaświadczenie o nadaniu NIP, 

REGON) lub jeżeli obowiązek przedstawienia innych dokumentów wynika z odrębnych 

przepisów, 

c. pełnomocnictwo do zawarcia Umowy, jeśli osoby fizyczne reprezentujące Klienta nie są 

wskazane w rejestrze, o którym mowa w ust. 5.2 lit. a powyżej.  

5.3 Przed zawarciem Umowy, Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie: 

a. dokumentów i oświadczeń, których obowiązek przekazania wynika z Ustawy o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy; 

b. informacji niezbędnych do dokonania klasyfikacji Klienta; 

c. informacji dotyczących wiedzy Klienta w zakresie inwestowania w instrumenty 

finansowe, doświadczenia inwestycyjnego, zasobów materialnych, celów 

inwestycyjnych i stopnia akceptacji ryzyka inwestycyjnego – w zakresie umożliwiającym 

dokonanie oceny, czy usługa przyjmowania i przekazywania zleceń Instrumentów 

finansowych jest odpowiednia dla Klienta oraz zakwalifikowanie Klienta do grupy 

docelowej, tj. określoną grupę nabywców instrumentu finansowego, z których 

potrzebami, cechami lub celami instrument finansowy jest zgodny, niezależnie od 

sposobu nabycia lub objęcia przez nich tego instrumentu, w szczególności niezależnie 

od jego nabycia lub objęcia w ramach prowadzenia działalności maklerskiej lub w 

związku z jej prowadzeniem, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów; 

d. innych dokumentów, informacji i oświadczeń wymaganych powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 
6 KLASYFIKACJA KLIENTA. 

6.1 Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski dokonuje klasyfikacji Klienta do jednej z 

kategorii: 

a. Klient detaliczny, 

b. Klient profesjonalny, 
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c. Uprawniony kontrahent.  

6.2 Dom Maklerski uznaje Klientów profesjonalnych oraz Uprawnionych kontrahentów za 

podmioty, które posiadają wysoki poziom wiedzy o rynkach finansowych i oferowanych 

na nich produktach oraz potrafią samodzielnie dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego. 

Dom Maklerski zapewnia Klientowi poziom ochrony adekwatny do przydzielonej 

Klientowi kategorii. 

6.3 Zmiana kategorii Klienta, o której mowa w ust. 6.1 powyżej może zostać dokonana w 

wyniku: 

a. wystąpienia Klienta z wnioskiem o zmianę kategorii, 

b. zmiany kategorii przez Dom Maklerski w wyniku weryfikacji klasyfikacji Klientów. 

6.4 Dom Maklerski może uzależnić rozpatrzenie wniosku o przyznanie kategorii Klienta 

profesjonalnego od dostarczenia do Domu Maklerskiego dokumentów potwierdzających 

spełnianie odpowiednich kryteriów. 

6.5 Każdorazowo po rozpatrzeniu wniosku Klienta o zmianę przyznanej mu kategorii, Dom 

Maklerski powiadamia Klienta o swojej decyzji w formie pisemnej lub za pomocą 

elektronicznych środków informacji (np. poczty elektronicznej). 

6.6 W przypadku uwzględnienia wniosku Klienta o zmianę przyznanej mu kategorii Dom 

Maklerski informuje o poziomie ochrony przyznawanej przez Dom Maklerski dla danej 

kategorii Klientów. 

6.7 Klient zobowiązany jest do przekazywania Domowi Maklerskiemu informacji o zmianie 

danych, które mogą mieć wpływ na możliwość traktowania go jako Klienta 

profesjonalnego. 

6.8 Postanowień ust. 5.3 lit. c powyżej, nie stosuje się, gdy Umowa zawierana jest z Klientem 

profesjonalnym, o ile nie uwzględniono żądania Klienta profesjonalnego traktowania go 

jak Klienta detalicznego. 

6.9 Jeżeli Dom Maklerski na podstawie zebranych informacji uzna, że usługa lub instrumenty 

finansowe będące przedmiotem świadczonej usługi nie są odpowiednie dla Klienta ze 

względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne, Dom Maklerski informuje o tym Klienta. 
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6.10 W przypadku gdy Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust.  5.3 lit. c 

powyżej lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające, Dom Maklerski ostrzega 

Klienta, że uniemożliwia to dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrumenty 

finansowe, będące przedmiotem oferowanej usługi, są dla Klienta odpowiednie i 

oznacza, że Domowi Maklerskiemu przysługuje prawo do odmowy zawarcia Umowy.	

Złożenie przez Klienta zlecenia po otrzymania ostrzeżenia uważa się za oświadczenie 

woli zrealizowania transakcji. 

6.11 Jeżeli zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 5.3 lit. c powyżej, usługa, która ma być 

świadczona na podstawie Umowy, jest nieodpowiednia dla Klienta biorąc pod uwagę 

zadeklarowaną przez Klienta wiedzę i doświadczenie inwestycyjne, Dom Maklerski 

ostrzega Klienta, że przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla niego 

nieodpowiednie. Złożenie przez Klienta zlecenia po otrzymania ostrzeżenia uważa się za 

oświadczenie woli zrealizowania transakcji.  

6.12 W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust.  5.3 lit. c powyżej, Dom Maklerski 

jest uprawniony do wykorzystania informacji dotyczących Klienta, które pozostają w jego 

posiadaniu, o ile informacje te są aktualne. W takim przypadku Dom Maklerski nie jest 

zobowiązany do zwracania się do Klienta o przedstawienie informacji. 

 
7 UMOWA. 

7.1 Dom Maklerski świadczy usługi, o których mowa w ust. 3.1. powyżej na podstawie 

Regulaminu oraz Umowy.  

7.2 Umowa zostaje zawarta w dniu jej podpisania przez Dom Maklerski oraz Klienta i 

obowiązuje przez okres w niej wskazany.  

7.3 Dom Maklerski rozpoczyna świadczenie usług na rzecz Klienta w terminie wskazanym w 

Umowie.  

7.4 Klient zobowiązany jest do informowania Domu Maklerskiego o wszelkich zdarzeniach 

lub zmianie danych mających wpływ na treść ewidencjonowanych praw. Dom Maklerski 

nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe w wyniku nie wywiązania 

się Klienta z zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim.  
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7.5 Dom Maklerski przekazuje Klientowi szczegółowe informacje dotyczące świadczenia 

usługi i wykonywania Umowy, gdy uzna to za wskazane oraz na żądanie Klienta, w sposób 

przewidziany w Umowie lub odrębnie uzgodniony pomiędzy Domem Maklerskim a 

Klientem. 

7.6 Dom Maklerski wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy z należytą starannością. 

Należytą staranność Domu Maklerskiego określa się przy uwzględnieniu zawodowego 

charakteru prowadzonej przez Dom Maklerski działalności. 

7.7 Dom Maklerski odpowiada za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Dom Maklerski zobowiązań powstałych w związku z zawarciem i 

wykonywaniem Umowy w zakresie określonym w przepisach prawa. 

 
8 ZLECENIA 

8.1 Zlecenia nabycia Instrumentów finansowych oraz modyfikacje i anulacje złożonych 

zleceń przyjmowane są w formie pisemnej w siedzibie Domu Maklerskiego, za pomocą 

Systemu udostępnionego Klientowi zgodnie z Regulaminem świadczenia usług zdalnie 

przez Dom Maklerski, bądź w innym miejscu, w szczególności w siedzibie lub miejscu 

zamieszkania Klienta, przez upoważnionego przedstawiciela Domu Maklerskiego.  

8.2 W przypadkach świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w związku ze 

świadczeniem usługi oferowania Instrumentów finansowych możliwe jest składanie 

zleceń w formie elektronicznej o ile warunki emisji i przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa na to zezwalają.  

8.3 Zlecenie nabycia Instrumentów finansowych zawiera co najmniej: 

a. oznaczenie Instrumentów finansowych, których zlecenie dotyczy, 

b. dane identyfikujące Klienta, 

c. stronę (kupno), 

d. określenie ceny - za jeden Instrument finansowy, 

e. liczbę Instrumentów finansowych, 

f. datę złożenia zlecenia, 

g. datę ważności zlecenia. 
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8.4 Zlecenie składane jest na przygotowanym przez Dom Maklerski formularzu, który w 

przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w związku ze 

świadczeniem usługi oferowania Instrumentów finansowych może równocześnie 

stanowić formularz zapisu na oferowane Instrumenty finansowe. Liczbę składanych 

przez Klienta egzemplarzy formularza oraz ewentualne dodatkowe elementy treści i 

warunki określa Dokument ofertowy. 

8.5 Dom Maklerski potwierdza Klientowi przyjęcie zlecenia w takiej formie, w jakiej zlecenie 

zostało złożone lub w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na kontakt mailowy, w 

formie elektronicznej - w postaci wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Klienta 

adres poczty elektronicznej. 

8.6 Zlecenie może być anulowane lub modyfikowane przez Klienta o ile inne postanowienia, 

w szczególności zawarte w Dokumencie ofertowym na to zezwalają. 

8.7 Zlecenie jest przekazywane do miejsca wykonania w trybie i terminach wynikających z 

obowiązujących relacji umownych łączących Dom Maklerski z tym podmiotem. W 

przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w związku ze 

świadczeniem usługi oferowania Instrumentów finansowych stosowne informacje 

zawarte są w Dokumencie ofertowym. 

 
9 WYKONANIE ZLECENIA 

9.1 Wykonanie zlecenia dokonywane jest w miejscu wykonania, na warunkach zgodnych z 

treścią zlecenia i ewentualnymi dodatkowymi postanowieniami, w szczególności - gdy 

miejscem wykonania jest emitent lub wystawca Instrumentów finansowych - zawartymi 

w Dokumencie ofertowym.  

9.2 Sprawozdanie dotyczące przyjęcia i przekazania zlecenia jest sporządzane na trwałym 

nośniku informacji (w szczególności: na papierze lub w formie dokumentu w postaci 

pliku w formacie .pdf) i wysyłane Klientowi nie później niż pierwszego dnia roboczego po 

przekazaniu zlecenia. 

9.3 Sprawozdanie dotyczące przyjęcia i przekazania zlecenia zawiera następujące 

informacje: 

a. oznaczenie Domu Maklerskiego;  



 

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 

 
 

13 
 

b. nazwa lub inne oznaczenie Klienta;  

c. datę i czas przyjęcia zlecenia;  

d. oznaczenie podmiotu, do którego przekazano zlecenie w celu wykonania; 

e. datę i czas przekazania zlecenia do miejsca wykonania;  

f. rodzaj zlecenia, o ile rodzaj ten został określony przez Klienta;  

g. identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku innych zleceń;  

h. oznaczenie Instrumentu finansowego;  

i. liczbę Instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia, o ile liczba ta 

została określona przez Klienta;  

j. cenę, po jakiej przekazane zlecenie ma być wykonane przez podmiot, lub sposób 

określenia tej ceny;  

k. łączną planowaną wartość transakcji, która miała być zawarta w wykonaniu zlecenia 

przez podmiot, o ile rodzaj zlecenia pozwala na jej określenie;  

l. cena jednostkowa;  

m. całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji oraz zestawienie poszczególnych pozycji 

pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów przyjęcia i przekazania zlecenia. 

9.4 W przypadku gdy Dom Maklerski świadczy usługę przekazywania zleceń w związku ze 

świadczeniem usługi oferowania Instrumentów finansowych, w ramach oferty publicznej 

obowiązek określony w ust. 9.2 uznaje się za spełniony, gdy Klient otrzymał formularz 

zapisu i Dokument ofertowy, pod warunkiem że zawierają one informacje 

wyszczególnione w ust. 9.3. 

9.6   W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z 

Umowy przez Dom Maklerski, ponosi on odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez 

Klienta na zasadach ogólnych określonych w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego. 

 
10 OPŁATY i PROWIZJE 

10.1 Za świadczenie usług określonych niniejszym Regulaminem Dom Maklerski pobiera 
opłaty określone w Tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Domu Maklerskim i 
przekazywanej Klientowi przed zawarciem Umowy.   
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10.2 Jeżeli Klient nie będzie terminowo regulował należności wobec Domu Maklerskiego 

wynikających z Umowy, Dom Maklerski ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za 

opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Strony Umowy mogą ze względu 

na charakter usługi przyjąć w tym zakresie inne zasady, które będzie przewidywała 

Umowa.  

10.3 Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania wszelkich dyspozycji 

Klienta lub usług określonych w ust. 3.1 świadczonych  na rzecz Klienta do czasu 

uregulowania przez Klienta wymagalnych i zaległych opłat i prowizji. 

10.4 Niezależnie od informacji dotyczących kosztów, przedstawionych Klientowi zgodnie z 

powyższymi postanowieniami, Dom Maklerski przedstawia Klientowi ogólną informację 

o wszelkich kosztach, prowizjach i opłatach (tzw. „koszty ex ante”), które Klient może 

ponieść w następstwie wykonywania usług świadczonych na jego rzecz. Ogólne 

informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim obejmują:  

a. informacje na temat kosztów i opłat związanych ze świadczeniem danej usługi,  

b. Informację ogólną o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i 

przekazywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.  

W przypadkach, gdy Dom Maklerski, ze względu na charakter danych kosztów lub 

opłat, nie jest w stanie podać konkretnych ich wysokości, w ramach ogólnych 

informacji, o których mowa powyżej, wskazuje ich wartości maksymalne, lub sposób 

ich ustalenia. 

10.5 Dom Maklerski przekazuje Klientowi w formie pisemnej lub przy użyciu trwałego nośnika 

roczne informacje ex post o wszystkich kosztach, prowizjach i opłatach związanych z 

Instrumentem finansowym oraz świadczeniem usługi inwestycyjnej, w przypadku gdy: w 

ciągu roku Dom Maklerski pozostawał z Klientem w stosunku umownym oraz gdy ze 

świadczeniem usługi wiązało się oferowanie lub pośredniczenie przy sprzedaży 

Instrumentu finansowego wykonywane przez Dom Maklerski lub gdy Dom Maklerski 

przekazał Klientowi dokument zawierający kluczowe informacje w odniesieniu do 

Instrumentu finansowego.  
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10.6 Dom Maklerski przekazuje informacje o których mowa w pkt 10.5 powyżej w terminie do 

końca trzeciego kwartału każdego  roku kalendarzowego. 

 
 
11 SKARGI I REKLAMACJE. 

11.1 W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Domu 

Maklerskiego  wobec Klienta lub stwierdzeniem innych uchybień Domu Maklerskiego 

bądź osób trzecich związanych ze  świadczeniem usług, Klient jest uprawniony złożyć 

reklamację niezwłocznie od  powzięcia informacji o fakcie niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań, której reklamacja dotyczy, a w każdym razie nie 

później niż w terminie 30 dni od daty, w której dane zobowiązanie powinno być 

wykonane . 

11.2 Klient zobowiązany jest sprawdzać dokumenty i informacje przekazywane mu przez Dom 

Maklerski pod kątem nieprawidłowości, o których mowa w ust. 11.1 powyżej. Brak 

reklamacji Klienta w odniesieniu do przekazanego dokumentu lub informacji uznawany 

jest wraz z bezskutecznym upływem terminu na jej wniesienie za potwierdzenie 

prawdziwości i poprawności treści dokumentu lub informacji.  

11.3 Klient może złożyć reklamację w formie, pozwalającej w sposób niewątpliwy ustalić 

tożsamość Klienta oraz ustalić i utrwalić treść reklamacji - w tym w szczególności 

okoliczności zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz żądanie Klienta w związku z 

tym zdarzeniem. Reklamacje nie zawierające danych pozwalających na identyfikację 

wnoszącego reklamację pozostawia się bez rozpoznania.  

11.4 Dom Maklerski zajmuje stanowisko w sprawie reklamacji Klienta w terminie 30 dni od 

dnia jej złożenia. Dom Maklerski udziela odpowiedzi na reklamację w formie właściwiej 

dla korespondencji, przewidzianej w Umowie, a jeżeli takiej nie da się ustalić, czyni to w 

formie pisemnej. Klient może ustalić z Domem Maklerskim inną dogodną dla stron formę 

otrzymania odpowiedzi na reklamację. W przypadku uznania przez Dom Maklerski 

reklamacji za zasadną, Dom Maklerski eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje 

zgodnie z żądaniem reklamacji lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby do 
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zdarzenia będącego podstawą reklamacji nie doszło lub naprawia szkodę. Powyższe 

stosuje się odpowiednio do częściowego uznania reklamacji. 

 
12 ROZWIĄZANIE UMOWY LUB WYGAŚNIĘCIE UMOWY. 

12.1 Rozwiązanie Umowy przez Dom Maklerski lub Klienta może nastąpić w przypadkach 

określonych w Umowie, o ile strony wprowadzą taką możliwość do treści Umowy oraz na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w 

przepisach Kodeksu cywilnego.  

12.2 Na wniosek Klienta Umowa może zostać rozwiązana w całości lub w części za 

porozumieniem stron, w dowolnie określonym terminie.  

12.3 Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

12.4 Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Domu Maklerskiego o zapłatę 

zaległych zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego, jeżeli takie zobowiązania nie 

zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. Dom Maklerski może 

dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej od Klienta albo od jego 

spadkobierców lub następców prawnych.  

12.5 Umowa wygasa w przypadkach przewidzianych w Umowie lub w przepisach prawa, a w 

szczególności wskutek: 

a. rozwiązania jej przez którąkolwiek ze stron,  

b. śmierci Klienta,  

c. utraty osobowości prawnej przez Klienta będącego osobą prawną,  

d. utraty zdolności do występowania w obrocie prawnym przez Klienta będącego 

jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,  

e. upływu czasu na jaki została zawarta.  

 
13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

13.1 Dom Maklerski może dokonać zmiany Regulaminu.  

13.2 Zmiana Umowy lub Regulaminu jest możliwa w przypadku: 

a. wprowadzenia nowych lub zmianę dotychczas obowiązujących przepisów Ustawy, 

Rozporządzenia oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
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b. zmiany wykładni przepisów prawa, będącej skutkiem orzeczeń sądów, uchwał, decyzji, 

rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Organ Nadzoru, Narodowy Bank 

Polski lub inne właściwe urzędy lub organy, 

c. zaprzestania, zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług przez Dom Maklerski, 

d. wprowadzenia do oferty Domu Maklerskiego nowych produktów lub usług, rozszerzenia 

zakresu usług lub wprowadzenia nowych funkcjonalności w zakresie istniejących usług, 

e. decyzji podjętej przez Zarząd Domu Maklerskiego wyrażonej w uchwale.  

13.3 W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Dom Maklerski powiadamia o tym fakcie 

wszystkich Klientów w formie pisemnej lub w formie elektronicznej wysłanej do Klienta 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Klient wyraził na taką formę otrzymywania 

informacji zgodę wyrażoną w Umowie.  

13.4 Brak przekazania przez Klienta pisemnej odpowiedzi na zmiany Regulaminu w terminie 

14 dni od dnia ich doręczenia Klientowi, uznaje się za wyrażenie przez Klienta zgody na 

proponowane zmiany Regulaminu.  

13.5 Dom Maklerski nie przesyła informacji na temat zmian w Regulaminie dotyczących usług, 

których ze względu na treść podpisanej Umowy nie świadczy na rzecz Klienta. 

13.6 Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wydatki lub opłaty poniesione 

przez Klienta, wynikłe z nieodebrania w terminie wysłanej do niego korespondencji.  

13.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 października 2018 roku. 
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1 PRZEDMIOT REGULAMINU. 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Prosper Capital Dom 

Maklerski S.A. usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych. 

 
2 DEFINICJE. 

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:  

2.1 CEIDG - Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej; 

2.2 Dom Maklerski - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie, świadczący 

usługi maklerskie na podstawie Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr 

KPWiG-4021-10/2001 z dnia 22 maja 2001 roku.; 

2.3 Instrumenty finansowe- Instrumenty zdematerializowane i Instrumenty rynku 

niepublicznego. 

2.4 Instrumenty rynku niepublicznego - 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 następujące instrumenty finansowe: papiery 

wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w 

instytucjach zbiorowego inwestowania i instrumenty rynku pieniężnego; 

2.5 Instrumenty zdematerializowane- zdematerializowane instrumenty finansowe, 

niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku 

regulowanym. 

2.6 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 

2.7 Klient - osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 

2.8 Klient profesjonalny - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39 b. Ustawy; 

2.9 Klient detaliczny – podmiot, o którym mowa w art.3 pkt 39 c Ustawy;  

2.10 Regulamin - niniejszy Regulamin; 

2.11 Rachunek instrumentów rynku niepublicznego lub Rachunek – rachunek służący do 

rodzajowego i ilościowego ewidencjonowania zdeponowanych przez Klienta 



 

 

instrumentów rynku niepublicznego pod warunkiem ich złożenia w Domu Maklerskim 

wyłącznie w celu dokonania transakcji; 

2.12 Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 

ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1112); 

2.13 Rozporządzenie 2017/565 - Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 

kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 

w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez 

firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy; 

2.14 Umowa - zawartą z Klientem umowę o świadczenie usług maklerskich; 

2.15 Uprawniony kontrahent – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39d Ustawy; 

2.16 Ustawa  - ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017  

poz. 1768 z późn. zm.); 

2.17 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, 

z późn. zm.). 

Pojęcia niezdefiniowane powyżej, a użyte w treści Regulaminu, należy rozumieć zgodnie z 

treścią obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy, 

Rozporządzenia oraz Kodeksu Spółek Handlowych. 

 
3 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

3.1 Dom Maklerski świadczy usługi pośrednictwa w obrocie Instrumentami finansowymi, 

polegające na przyjmowaniu i wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów 

finansowych. Usługi te świadczone są na podstawie Umowy z Klientem określającej 

szczegółowy zakres praw i obowiązków stron, na zasadach określonych w 

obowiązujących przepisach prawa jak również na podstawie udzielonego przez Komisję 

Nadzoru Finansowego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. 

3.2 Dom Maklerski jest uczestnikiem obowiązkowego systemu rekompensat prowadzonego 

przez KDPW. Szczegółowe zasady działania obowiązkowego systemu rekompensat 



 

 

określa Ustawa. Ustawa określa górną granicę wartości środków objętych systemem 

rekompensat.  

3.3 Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika, 

o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi 

maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne firmy 

inwestycyjnej nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie 

do naruszenia interesu Klienta. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na 

podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia Umowy, przy czym zakres i sposób 

przedstawiania danych powinien być dostosowany do kategorii, do której należy Klient. 

3.4 Przez konflikt interesów rozumie się znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące 

doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego, osoby 

powiązanej z Domem Maklerskim i obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób 

rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane 

Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności 

między interesami kilku Klientów. W ramach prowadzonej działalności w Domu 

Maklerskim obowiązuje Regulamin zarządzania konfliktami interesów.  

3.5 W przypadku, o którym mowa w ust. 3.3, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod 

warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 3.3. oraz 

wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy. 

3.6 W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z klientem Umowy ust. 3.3. 

stosuje się odpowiednio, z tym że Dom Maklerski jest obowiązany poinformować Klienta 

o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu, a ust. 3.5. stosuje się 

odpowiednio, z tym że Dom Maklerski powinien powstrzymać się od świadczenia usługi 

maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub 

rozwiązaniu Umowy.  

 
4 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY I ŚWIADCZENIA USŁUGI. 

4.1 Warunkiem koniecznym dla świadczenia przez Dom Maklerski usług określonych w 

niniejszym Regulaminie jest zawarcie między Klientem a Domem Maklerskim Umowy w 



 

 

języku polskim lub w języku polskim i angielskim z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku 

wersją wiążącą strony umowy będzie umowa w języku polskim.  

4.2 Podpisanie Umowy oraz złożenie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do podpisania 

Umowy może nastąpić w obecności przedstawiciela Domu Maklerskiego,  poprzez 

przesłanie przez Klienta podpisanej Umowy, oświadczeń oraz dokumentów niezbędnych 

do jej zawarcia  bezpośrednio na adres siedziby Domu Maklerskiego wraz z kopią dowodu 

tożsamości/ paszportu oraz drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub za 

pośrednictwem systemu obsługi zdalnej, udostępnionego przez Dom Maklerski, zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Dom Maklerski .  

4.3 Dokumenty, o których mowa w ust. 4.2, wystawione poza granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej powinny być przetłumaczone na język polski, a na żądanie Domu Maklerskiego 

przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, chyba że przepisy prawa lub umowy 

międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej. 

4.4 Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Dom 

Maklerski, Klient przy zawieraniu Umowy może działać przez pełnomocnika działającego 

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Klienta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, iż wszelkie oświadczenia, których obowiązek 

złożenia wynika z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, 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 (FATCA) oraz ustawy z dnia 9 marca 

2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), powinny zostać 

podpisane przez Klienta i przekazane wraz z kopią dowodu tożsamości/ paszportu oraz 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość . 

4.5 Zawarcie Umowy na podstawie pełnomocnictwa może wymagać szczególnej formy 

udzielenia Domowi Maklerskiemu informacji wymaganych od Klienta w związku z 

zawarciem Umowy lub dokonania innych czynności, gdy obowiązek taki wynika z 

regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego lub przepisów prawa.  

4.6 Dom Maklerski zastrzega sobie prawo sporządzenia kserokopii lub skanów 

przedstawionych dokumentów. 



 

 

4.7 Dom Maklerski uznaje, że Klient, który wskaże adres poczty elektronicznej posiada 

regularny dostęp do Internetu. 

 
5 OBOWIĄZKI STRON PRZED ZAWARCIEM UMOWY. 

5.1 Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Klientowi w formie pisemnej lub za 

pomocą elektronicznych nośników informacji: 

a. szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego (Broszura Informacyjna o 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.) - informacje te zawierają w szczególności dane 

określone w Rozporządzeniu 2017/565; 

b. wzór Umowy, Regulamin oraz inne stosowne dokumenty; 

c. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

oraz informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług 

na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne wdrożone przez Dom 

Maklerski nie gwarantują, że w wyniku istnienia tych konfliktów nie dojdzie do 

naruszenia interesu Klienta; 

d. Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku; 

e. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów; 

f. Politykę klasyfikacji klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A.; 

g. Tabelę opłat i prowizji; 

h. Informację ogólną o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i 

przekazywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

i. Klauzulę informacyjną RODO. 

5.2 Przed zawarciem Umowy Klient przekazuje Domowi Maklerskiemu: 

a. w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą - aktualny odpis z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG, 

b. inne dokumenty na żądanie Domu Maklerskiego (np. zaświadczenie o nadaniu NIP, 

REGON) lub jeżeli obowiązek przedstawienia innych dokumentów wynika z odrębnych 

przepisów, 

c. pełnomocnictwo do zawarcia Umowy, jeśli osoby fizyczne reprezentujące Klienta nie są 

wskazane w rejestrze, o którym mowa w ust. 5.2 lit. a powyżej.  



 

 

5.3 Przed zawarciem Umowy, Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie: 

a. informacji które Klient obowiązany jest przekazać, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy; 

b. informacji niezbędnych do dokonania klasyfikacji Klienta; 

c. informacji dotyczących wiedzy Klienta w zakresie inwestowania w instrumenty 

finansowe, doświadczenia inwestycyjnego, zasobów materialnych, celów 

inwestycyjnych i stopnia akceptacji ryzyka inwestycyjnego - w zakresie umożliwiającym 

dokonanie oceny, czy usługa nabywania i zbywania Instrumentów rynku 

niepublicznego oraz instrumenty finansowe będące jej przedmiotem są odpowiednie 

dla Klienta;  

d. innych dokumentów, informacji i oświadczeń wymaganych powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 
6 KLASYFIKACJA KLIENTA. 

6.1 Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski dokonuje klasyfikacji Klienta do jednej z 

kategorii: 

a. Klient detaliczny, 

b. Klient profesjonalny, 

c. Uprawniony kontrahent.  

6.2 Dom Maklerski uznaje Klientów profesjonalnych oraz Uprawnionych kontrahentów za 

podmioty, które posiadają wysoki poziom wiedzy o rynkach finansowych i oferowanych 

na nich produktach oraz potrafią samodzielnie dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego. 

Dom Maklerski zapewnia Klientowi poziom ochrony adekwatny do przydzielonej 

Klientowi kategorii. 

6.3 Zmiana kategorii Klienta, o której mowa w ust. 6.1 powyżej może zostać dokonana w 

wyniku: 

a. wystąpienia Klienta z wnioskiem o zmianę kategorii, 

b. zmiany kategorii przez Dom Maklerski w wyniku weryfikacji klasyfikacji Klientów. 



 

 

6.4 Dom Maklerski może uzależnić rozpatrzenie wniosku o przyznanie kategorii Klienta 

profesjonalnego od dostarczenia do Domu Maklerskiego dokumentów potwierdzających 

spełnianie odpowiednich kryteriów. 

6.5 Każdorazowo po rozpatrzeniu wniosku Klienta o zmianę przyznanej mu kategorii, Dom 

Maklerski powiadamia Klienta o swojej decyzji w formie pisemnej lub za pomocą 

elektronicznych środków informacji (np. poczty elektronicznej). 

6.6 W przypadku uwzględnienia wniosku Klienta o zmianę przyznanej mu kategorii Dom 

Maklerski informuje o poziomie ochrony przyznawanej przez Dom Maklerski dla danej 

kategorii Klientów. 

6.7 Klient zobowiązany jest do przekazywania Domowi Maklerskiemu informacji o zmianie 

danych, które mogą mieć wpływ na możliwość traktowania go jako Klienta 

profesjonalnego. 

6.8 Postanowień ust. 5.3 lit. c powyżej, nie stosuje się, gdy Umowa zawierana jest z Klientem 

profesjonalnym, o ile nie uwzględniono żądania Klienta profesjonalnego traktowania go 

jak Klienta detalicznego. 

6.9 Jeżeli Dom Maklerski na podstawie zebranych informacji uzna, że usługa lub instrumenty 

finansowe będące przedmiotem świadczonej usługi nie są odpowiednie dla Klienta ze 

względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne, Dom Maklerski informuje o tym Klienta. 

6.10 W przypadku gdy Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 5.3 lit. c 

powyżej lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające, Dom Maklerski ostrzega 

Klienta, że uniemożliwia to dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrumenty 

finansowe, będące przedmiotem oferowanej usługi, są dla Klienta odpowiednie i 

oznacza, że Domowi Maklerskiemu przysługuje prawo do odmowy zawarcia Umowy.	

Złożenie przez Klienta zlecenia po otrzymania ostrzeżenia uważa się za oświadczenie 

woli zrealizowania transakcji. 

6.11 Jeżeli zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 5.3 lit. c powyżej, usługa, która ma być 

świadczona na podstawie Umowy, jest nieodpowiednia dla Klienta biorąc pod uwagę 

zadeklarowaną przez Klienta wiedzę i doświadczenie inwestycyjne, Dom Maklerski 

ostrzega Klienta, że przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla niego 



 

 

nieodpowiednie. Złożenie przez Klienta zlecenia po otrzymania ostrzeżenia uważa się za 

oświadczenie woli zrealizowania transakcji.  

6.12 W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5.3 lit. c powyżej, Dom Maklerski jest 

uprawniony do wykorzystania informacji dotyczących Klienta, które pozostają w jego 

posiadaniu, o ile informacje te są aktualne. W takim przypadku Dom Maklerski nie jest 

zobowiązany do zwracania się do Klienta o przedstawienie informacji. 

 
7 UMOWA. 

7.1 Dom Maklerski świadczy usługi, o których mowa w ust. 3.1. powyżej na podstawie 

Regulaminu oraz Umowy.  

7.2 Umowa zostaje zawarta w dniu jej podpisania przez Dom Maklerski oraz Klienta i 

obowiązuje przez okres w niej wskazany.  

7.3 Dom Maklerski rozpoczyna świadczenie usług na rzecz Klienta w terminie wskazanym w 

Umowie.  

7.4 Klient zobowiązany jest do informowania Domu Maklerskiego o wszelkich zdarzeniach 

lub zmianie danych mających wpływ na treść ewidencjonowanych praw. Dom Maklerski 

nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe w wyniku nie wywiązania 

się Klienta z zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

7.5 Dom Maklerski przekazuje Klientowi szczegółowe informacje dotyczące świadczenia 

usługi i wykonywania Umowy, gdy uzna to za wskazane oraz na żądanie Klienta, w sposób 

przewidziany w Umowie lub odrębnie uzgodniony pomiędzy Domem Maklerskim a 

Klientem. 

7.6 Dom Maklerski wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy z należytą starannością. 

Należytą staranność Domu Maklerskiego określa się przy uwzględnieniu zawodowego 

charakteru prowadzonej przez Dom Maklerski działalności. 

7.7 Dom Maklerski odpowiada za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Dom Maklerski zobowiązań powstałych w związku z zawarciem i 

wykonywaniem Umowy w zakresie określonym w przepisach prawa. 

 



 

 

8 ZLECENIA. 

8.1 Zlecenia kupna i sprzedaży Instrumentów finansowych oraz modyfikacje i anulacje 

złożonych zleceń przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Domu 

Maklerskiego bądź w innym miejscu, w szczególności w siedzibie lub miejscu 

zamieszkania Klienta, przez upoważnionego przedstawiciela Domu Maklerskiego.  

8.2 Zlecenie kupna i zlecenie sprzedaży Instrumentów finansowych zawiera co najmniej: 

a. oznaczenie Instrumentów rynku niepublicznego, których zlecenie dotyczy, 

b. dane identyfikujące Klienta, 

c. stronę (kupno lub sprzedaż), 

d. limit ceny - za jeden Instrument rynku niepublicznego lub łącznie za określoną w 

zleceniu ich liczbę, 

e. liczbę Instrumentów rynku niepublicznego, 

f. datę złożenia, 

g. datę zawarcia transakcji, 

h. datę i sposób rozliczenia transakcji, 

i. informację o formie i miejscu przechowywania Instrumentów rynku niepublicznego 

będących przedmiotem zlecenia. 

j. określenie terminu płatności za nabywane Instrumenty rynku niepublicznego, jeśli nie 

jest nią data rozliczenia transakcji, 

k. zgodę na przekazanie danych identyfikujących Klienta Klientom składającym zlecenia 

przeciwstawne, w przypadku zleceń przeciwstawnych,  

l. wskazanie osób, które mogą złożyć zlecenia przeciwstawne, w przypadku zleceń 

przeciwstawnych, 

m. w przypadku kilku zleceń - określenie kolejności realizacji zleceń. 

8.3 Warunkiem przyjęcia przez Dom Maklerski zlecenia sprzedaży Instrumentów 

finansowych jest co najmniej uprawdopodobnienie praw Klienta do tych instrumentów. 

8.4 Zlecenie może być do chwili zawarcia transakcji anulowane przez Klienta, który je złożył, 

chyba że Klient sprzedający i Klient kupujący zgodnie postanowili inaczej. 



 

 

8.5 Dom Maklerski może do chwili zawarcia transakcji anulować każde zlecenie, w 

szczególności w przypadku gdy uzna, że zawarcie na jego podstawie transakcji może 

zagrażać bezpieczeństwu obrotu lub naruszać interes jego uczestników.   

 
9 PRZEDMIOT TRANSAKCJI. 

9.1 Przedmiotem transakcji mogą być dowolne Instrumenty finansowe. 

a. Transakcja może zostać zawarta, jeżeli: Instrumenty rynku niepublicznego będące jej 

przedmiotem są przechowywane przez Dom Maklerski, przy czym przez 

przechowywanie rozumie się prowadzenie depozytu Instrumentów rynku 

niepublicznego lub prowadzenie przez Dom Maklerski ewidencji Instrumentów rynku 

niepublicznego, nie mających formy dokumentu będących przedmiotem transakcji, lub 

b. Instrumenty rynku niepublicznego będące jej przedmiotem zostały złożone w Domu 

Maklerskim w związku z zamiarem zawarcia transakcji i zapisane na Rachunku 

instrumentów rynku niepublicznego, lub 

c. Instrumenty rynku niepublicznego będące jej przedmiotem zostały okazane Domowi 

Maklerskiemu przez Klienta sprzedającego. Możliwe jest także okazanie przez Klienta 

zaświadczenia wystawionego przez podmiot przechowujący Instrumenty rynku 

niepublicznego, przy czym Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do dokonania 

sprawdzenia zgodności zaświadczenia z faktycznym stanem instrumentów w 

depozycie i w tym celu może zażądać od Klienta odpowiednich upoważnień, lub 

d. Instrumenty zdematerializowane będące jej przedmiotem są zapisane w rejestrze 

sponsora emisji, prowadzonym przez Dom Maklerski, lub 

e. Instrumenty zdematerializowane będące jej przedmiotem są zapisane w rejestrze 

sponsora emisji, prowadzonym przez inną firmę inwestycyjną niż Dom Maklerski, lub na 

rachunku papierów wartościowych, a Sprzedający przedstawi świadectwo 

depozytowe, 

9.2 Dom Maklerski, w przypadkach opisanych w ust. 9.1. lit. a-c., prowadzi w formie pisemnej 

rejestr Instrumentów rynku niepublicznego. Rejestr zawiera opis istotnych cech 

instrumentów oraz datę zawarcia i rozliczenia transakcji, a także określenie jej stron.  



 

 

9.3 Dodatkowo, w przypadku opisanym w ust. 9.1. lit c. Dom Maklerski sporządza kopie 

okazanych przez Klienta dokumentów ..  

 
10 ZAWARCIE TRANSAKCJI. 

10.1 Zawarcie transakcji dokonywane jest w określonym w zleceniach dniu, o ile zgodnie z 

treścią zleceń jest to możliwe, przy czym:  

a. w przypadku różnych limitów cen w zleceniu kupna i sprzedaży zawarcie transakcji 

następuje po cenie równej limitowi ceny określonemu w zleceniu złożonym wcześniej - 

o ile w zleceniach nie zastrzeżono inaczej, 

b. w przypadku przyjęcia kilku zleceń po stronie kupna lub sprzedaży w pierwszej 

kolejności realizowane są zlecenia z najkorzystniejszym limitem ceny (najniższy limit 

ceny sprzedaży i najwyższy limit ceny kupna), a wśród zleceń z jednakowym limitem 

ceny realizacja następuje w kolejności ich złożenia - o ile w zleceniach nie zastrzeżono 

inaczej. 

10.2 Dowodem zawarcia transakcji jest wystawiana przez Dom Maklerski Karta Umowy, 

zawierająca następujące informacje: 

a. oznaczenie Instrumentów finansowych, 

b. dane identyfikujące Klientów - sprzedającego i kupującego, 

c. cenę, po jakiej zawarto transakcję, 

d. liczbę Instrumentów finansowych, 

e. datę zawarcia transakcji, 

f. datę i sposób rozliczenia transakcji, w przypadku gdy rozliczenie dokonywane jest przez 

Dom Maklerski,  

g. informację o formie i miejscu przechowywania Instrumentów finansowych będących 

przedmiotem transakcji. 

10.3 Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis Karty Umowy wydawany jest: 

a. W przypadku Instrumentów rynku niepublicznego oraz w przypadku Instrumentów 

zdematerializowanych zapisanych w rejestrze sponsora, prowadzonym przez Dom 

Maklerski -każdemu Klientowi co do którego Klient będący drugą stroną transakcji 

wyraził zgodę na przekazanie danych identyfikujących jego osobę. W przeciwnym 



 

 

razie na użytek Klienta sporządza się wyciąg z Karty Umowy, który zawiera całą treść 

Karty Umowy, za wyjątkiem danych identyfikujących Klienta będącego drugą stroną 

transakcji.  Zgoda Klienta na przekazanie danych identyfikujących jego osobę nie jest 

wymagana, jeśli rozliczenie transakcji dokonywane jest bezpośrednio pomiędzy 

Klientami lub też podmiotowi prowadzącemu depozyt lub ewidencję Instrumentów 

rynku niepublicznego będących przedmiotem transakcji, 

b. w przypadku Instrumentów zdematerializowanych, zapisanych na rachunku 

papierów wartościowych lub w rejestrze sponsora prowadzonym przez inną firmę 

inwestycyjną- w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdego z Klientów oraz jeden 

odpowiednio dla firmy inwestycyjnej, prowadzącej rachunek papierów 

wartościowych kupującego, bądź rejestr sponsora emisji. 

10.4 Warunkiem realizacji zlecenia kupna - w przypadku dokonywania płatności za 

pośrednictwem Domu Maklerskiego - jest jego pokrycie w  środkach pieniężnych nie 

później niż w dniu zawarcia transakcji, chyba że Klient sprzedający i Klient kupujący 

określą inny termin zapłaty za nabywane Instrumenty rynku niepublicznego. 

 
11 ROZLICZENIE TRANSAKCJI. 

11.1 Przez rozliczenie transakcji rozumie się przeniesienie własności Instrumentów 

finansowych z Klienta sprzedającego na Klienta kupującego (rozliczenie w Instrumentach 

finansowych) i zapłatę (rozliczenie pieniężne).  

11.2 Jeśli Klient sprzedający i Klient kupujący tak postanowią rozliczenie pieniężne może być 

dokonane w innym dniu niż rozliczenie w Instrumentach finansowych. 

11.3 Jeśli Klient sprzedający i Klient kupujący tak postanowią, wydanie Instrumentów rynku 

niepublicznego Klientowi kupującemu może nastąpić w innym terminie niż dzień 

rozliczenia w Instrumentach rynku niepublicznego. 

11.4 Rozliczenie transakcji w Instrumentach finansowych może być dokonane: 

a. w przypadku Instrumentów rynku niepublicznego: 

- za pośrednictwem Domu Maklerskiego - w przypadku gdy Instrumenty rynku 

niepublicznego będące przedmiotem transakcji są przechowywane przez Dom  

Maklerski lub zostały złożone w Domu Maklerskim celem zawarcia transakcji, 



 

 

- bezpośrednio pomiędzy Klientem sprzedającym i Klientem kupującym, 

b. w przypadku Instrumentów zdematerializowanych rozliczenie transakcji w instrumentach 

finansowych następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie KDPW 

11.5 Możliwe są następujące formy rozliczenia pieniężnego:  

a. za pośrednictwem Domu Maklerskiego - poprzez dokonanie przez Klienta kupującego 

wpłaty kwoty równej wartości nabywanych Instrumentów finansowych powiększonej o 

należną Domowi Maklerskiemu prowizję i przekazanie przez Dom Maklerski Klientowi 

sprzedającemu należnej mu kwoty pomniejszonej o należną Domowi Maklerskiemu 

prowizję,  

b. płatność dokonana przez Klienta kupującego bezpośrednio Klientowi sprzedającemu. 

11.6 W przypadku	 wyboru formy rozliczenia transakcji w Instrumentach finansowych 

bezpośrednio pomiędzy Klientem sprzedającym i Klientem kupującym Dom Maklerski 

nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Instrumentów rynku niepublicznego 

Klientowi kupującemu. 

11.7 W przypadku wyboru formy rozliczenia pieniężnego określonej w ust. 11.5. lit b. Dom 

Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę ceny Instrumentów finansowych 

przez Klienta kupującego. 

11.8 Niedokonanie rozliczenia transakcji pomiędzy sprzedającym a kupującym w 

jakimkolwiek zakresie nie stanowi podstawy do żądania zwrotu należnej Domowi 

Maklerskiemu prowizji. 

11.9 Postanowienie Klienta sprzedającego i Klienta kupującego odnośnie dokonania zapłaty 

w dniu innym niż dzień rozliczenia transakcji w Instrumentach finansowych winny być 

zawarte w złożonych przez nich zleceniach kupna i sprzedaży. 

11.10 Powiadomienie potwierdzające wykonanie zlecenia (potwierdzenie zawarcia 

transakcji) jest wystawiane dla każdej ze stron transakcji i dokumentuje stan rozliczenia 

transakcji na chwilę jego wystawienia. 

11.11 Potwierdzenie zawarcia transakcji jest sporządzane na trwałym nośniku informacji (w 

szczególności: na papierze lub w formie dokumentu w postaci pliku w formacie .pdf ) i 

wysyłane Klientowi nie później niż pierwszego dnia roboczego po wykonaniu zlecenia. 



 

 

11.12 Potwierdzenie zawarcia transakcji zawiera następujące informacje: 

a.  identyfikacja firmy;  

b. nazwa lub inne oznaczenie klienta;  

c. dzień transakcji;  

d. czas transakcji;  

e. rodzaj zlecenia;  

f. oznaczenie systemu;  

g. oznaczenie instrumentu;  

h. identyfikator kupna/sprzedaży;  

i. charakter zlecenia, jeśli inny niż zlecenie kupna/sprzedaży;  

j. ilość;  

k. cena jednostkowa;  

l. cena ogółem;  

m. całkowita suma pobranych prowizji i kosztów; 

n. uzyskany kurs walutowy w przypadku, gdy transakcja obejmuje przeliczanie waluty;  

o. obowiązki klienta związane z rozliczeniem transakcji, w tym limity czasowe na płatności 

lub dostawy oraz odpowiednie dane rachunku, o ile takie dane i obowiązki nie zostały 

uprzednio podane do wiadomości klienta. 

 
12 BLOKADA. 

12.1 Dom Maklerski dokonuje blokady Instrumentów rynku niepublicznego na Rachunku: 

a. w związku ze złożeniem przez Klienta zlecenia sprzedaży tych Instrumentów rynku 

niepublicznego, 

b. na polecenie upoważnionego organu państwowego. 

12.2 Dom Maklerski dokonuje blokady Instrumentów zdematerializowanych w rejestrze 

sponsora emisji w związku ze złożeniem przez Klienta zlecenia sprzedaży tych 

Instrumentów finansowych. 

12.3 Wszelkie inne czynności związane z aktywami Klienta mogą być dokonywane przez Dom 

Maklerski jedynie w ramach usługi przechowywania i rejestrowania zmian stanu 

posiadania na podstawie odrębnej umowy.  



 

 

12.4 W czasie trwania blokady Dom Maklerski nie wykonuje zleceń i dyspozycji Klienta 

dotyczących Instrumentów rynku niepublicznego objętych ustanowioną blokadą, innych 

niż te, w związku z którymi blokadę ustanowiono. 

12.5 Ustanowienie blokady na rzecz uprawnionych organów i instytucji następuje na 

podstawie pisemnej dyspozycji, w granicach określonych w odrębnych przepisach. 

12.6 W przypadku złożenia przez Klienta Instrumentów rynku niepublicznego w Domu 

Maklerskim, Dom Maklerski wykonuje zlecenie sprzedaży Instrumentów rynku 

niepublicznego pod warunkiem, że Klient posiada na Rachunku pełne pokrycie w postaci 

Instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem zlecenia sprzedaży. 

Pokrycie sprawdzane jest przed zawarciem transakcji. 

12.7 W przypadku, gdy określona w zleceniu sprzedaży liczba Instrumentów rynku 

niepublicznego przekracza stan niezablokowanych Instrumentów rynku niepublicznego, 

Dom Maklerski wstrzymuje jego wykonanie i kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia 

dalszego sposobu postępowania. 

 
13 OPŁATY I PROWIZJE. 

13.1 Za świadczenie usług określonych niniejszym Regulaminem Dom Maklerski pobiera 

opłaty określone w Tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Domu Maklerskim i 

przekazywanej Klientowi przed zawarciem Umowy.  

13.2 Prowizja jest ustalana z Klientem indywidualnie i wnoszona przez Klientów przelewem 

bądź poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Domu Maklerskiego w terminie 

uzgodnionym z Domem Maklerskim lub poprzez potrącenie z kwoty należnej z tytułu 

dokonania transakcji zbycia Instrumentów rynku niepublicznego.  

13.3 Jeżeli Klient nie będzie terminowo regulował należności wobec Domu Maklerskiego 

wynikających z Umowy, Dom Maklerski ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za 

opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Strony Umowy mogą ze względu 

na charakter usługi przyjąć w tym zakresie inne zasady, które będzie przewidywała 

Umowa.  



 

 

13.4 Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania wszelkich dyspozycji 

Klienta lub usług określonych w ust. 3.1 świadczonych  na rzecz Klienta do czasu 

uregulowania przez Klienta wymagalnych i nieuregulowanych opłat i prowizji. 

13.5 Niezależnie od informacji dotyczących kosztów, przedstawionych Klientowi zgodnie z 

powyższymi postanowieniami, Dom Maklerski przedstawia Klientowi ogólną informację 

o wszelkich kosztach, prowizjach i opłatach (tzw. „koszty ex ante”), które Klient może 

ponieść w następstwie wykonywania usług świadczonych na jego rzecz. Ogólne 

informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim obejmują:  

a. informacje na temat kosztów i opłat związanych ze świadczeniem danej usługi,  

b. Informację ogólną o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i 

przekazywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.  

W przypadkach, gdy Dom Maklerski, ze względu na charakter danych kosztów lub 

opłat, nie jest w stanie podać konkretnych ich wysokości, w ramach ogólnych 

informacji, o których mowa powyżej, wskazuje ich wartości maksymalne, lub sposób 

ich ustalenia. 

13.6   Informacje o wszelkich kosztach, prowizjach i opłatach faktycznie poniesionych przez 

Klienta w związku ze świadczeniem przez Dom Maklerski usługi (tzw. koszty „ex post”) 

przedstawiane są Klientowi przez Dom Maklerski w stosownym dokumencie 

potwierdzającym rozliczenie wykonanych przez Dom Maklerski czynności na podstawie 

Umowy. 

   
14 REKLAMACJE. 

14.1 W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Domu 

Maklerskiego  wobec Klienta lub stwierdzeniem innych uchybień Domu Maklerskiego 

bądź osób trzecich związanych ze  świadczeniem usług, Klient jest uprawniony złożyć 

reklamację niezwłocznie od powzięcia informacji o fakcie niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań, której reklamacja dotyczy, a w każdym razie nie 

później niż w terminie 30 dni od daty, w której dane zobowiązanie powinno być 

wykonane . 



 

 

14.2 Klient zobowiązany jest sprawdzać dokumenty i informacje przekazywane mu przez Dom 

Maklerski pod kątem nieprawidłowości, o których mowa w ust. 14.1. Brak reklamacji 

Klienta w odniesieniu do przekazanego dokumentu lub informacji uznawany jest wraz z 

bezskutecznym upływem terminu na jej wniesienie za potwierdzenie prawdziwości i 

poprawności treści dokumentu lub informacji.  

14.3 Klient może złożyć reklamację w formie, pozwalającej w sposób niewątpliwy ustalić 

tożsamość Klienta oraz ustalić i utrwalić treść reklamacji - w tym w szczególności 

okoliczności zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz żądanie Klienta w związku z 

tym zdarzeniem. Reklamacje nie zawierające danych pozwalających na identyfikację 

wnoszącego reklamację pozostawia się bez rozpoznania.  

14.4 Dom Maklerski zajmuje stanowisko w sprawie reklamacji Klienta w terminie 30 dni od 

dnia jej złożenia. Dom Maklerski udziela odpowiedzi na reklamację w formie właściwiej 

dla korespondencji, przewidzianej w Umowie, a jeżeli takiej nie da się ustalić, czyni to w 

formie pisemnej. Klient może ustalić z Domem Maklerskim inną dogodną dla Stron formę 

otrzymania odpowiedzi na reklamację. W przypadku uznania przez Dom Maklerski 

reklamacji za zasadną, Dom Maklerski eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje 

zgodnie z żądaniem reklamacji lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby do 

zdarzenia będącego podstawą reklamacji nie doszło, lub naprawia szkodę. Powyższe 

stosuje się odpowiednio do częściowego uznania reklamacji. 

 
15 ROZWIĄZANIE UMOWY LUB WYGAŚNIĘCIE UMOWY. 

15.1 Rozwiązanie Umowy przez Dom Maklerski lub Klienta może nastąpić w przypadkach 

określonych w Umowie, o ile strony wprowadzą taką możliwość do treści Umowy oraz na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w 

przepisach Kodeksu cywilnego.  

15.2 Na wniosek Klienta Umowa może zostać rozwiązana w całości lub w części za 

porozumieniem stron, w dowolnie określonym terminie.  

15.3 Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

15.4 Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Domu Maklerskiego o zapłatę 

zaległych zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego, jeżeli takie zobowiązania nie 



 

 

zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. Dom Maklerski może 

dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej od Klienta albo od jego 

spadkobierców lub następców prawnych.  

15.5 Umowa wygasa w przypadkach przewidzianych w Umowie lub w przepisach prawa, a w 

szczególności wskutek: 

a. rozwiązania jej przez którąkolwiek ze stron,  

b. śmierci Klienta,  

c. utraty osobowości prawnej przez Klienta będącego osobą prawną,  

d. utraty zdolności do występowania w obrocie prawnym przez Klienta będącego 

jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,  

e. upływu czasu na jaki została zawarta.  

 
16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

16.1 Dom Maklerski może dokonać zmiany Regulaminu.  

16.2 Zmiana Umowy lub Regulaminu jest możliwa w przypadku: 

a. wprowadzenia nowych lub zmianę dotychczas obowiązujących przepisów Ustawy, 

Rozporządzenia oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

b. zmiany wykładni przepisów prawa, będącej skutkiem orzeczeń sądów, uchwał, decyzji, 

rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Organ Nadzoru, Narodowy Bank 

Polski lub inne właściwe urzędy lub organy, 

c. decyzji podjętej przez Zarząd Domu Maklerskiego wyrażonej w uchwale.  

16.3 W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Dom Maklerski powiadamia o tym fakcie 

wszystkich Klientów w formie pisemnej lub w formie elektronicznej wysłanej do Klienta 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Klient wyraził na taką formę otrzymywania 

informacji zgodę wyrażoną w Umowie.  

16.4 Brak przekazania przez Klienta pisemnej odpowiedzi na zmiany Regulaminu w terminie 

14 dni od dnia ich doręczenia Klientowi, uznaje się za wyrażenie przez Klienta zgody na 

proponowane zmiany Regulaminu.  

16.5 Dom Maklerski nie przesyła informacji na temat zmian w Regulaminie dotyczących usług, 

których ze względu na treść podpisanej Umowy nie świadczy na rzecz Klienta. 



 

 

16.6 Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wydatki lub opłaty poniesione 

przez Klienta, wynikłe z nieodebrania w terminie wysłanej do niego korespondencji.  

16.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2014 roku. 
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Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

 

Regulamin określa zasady: 

 

1) zawierania Umowy ramowej i Umowy za pośrednictwem Systemu obsługi zdalnej, udostępnianego przez PCDM; 

2) rejestracji i dostępu do Systemu obsługi zdalnej, udostępnianego przez PCDM; 

3) nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników i Klientów z Systemu obsługi zdalnej, udostępnianego przez PCDM. 

 

§ 2 

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

  

1) Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

2) PCDM – Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065126, 

REGON 016637802, NIP 525-21-99-110; 

3) Klient indywidualny, Klient – Użytkownik, który zawarł z PCDM Umowę ramową i na tej podstawie jest uprawniony do 

zawierania Umów oraz składania dyspozycji za pośrednictwem Systemu; 

4) Punkt Obsługi Klienta, POK – jednostka organizacyjna PCDM wykonująca czynności związane z prowadzeniem przez 

PCDM działalności maklerskiej, w tym agent firmy inwestycyjnej PCDM; 

5) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług zdalnie przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.; 

6) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

7) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami 

związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o obrocie instrumentami finansowymi; 

8) System obsługi zdalnej, System – udostępniony przez PCDM w komunikacie Prezesa Zarządu PCDM system 

komunikacji z PCDM umożliwiający zawieranie Umowy ramowej, Umów oraz składanie dyspozycji w zakresie 

określonym przez Prezesa Zarządu PCDM;  

9) Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem Systemu obsługi zdalnej udostępnianego przez PCDM, pomiędzy 

Klientem a PCDM, na podstawie uprzednio zawartej Umowy ramowej, w języku polskim i podlegająca prawu 

polskiemu, dotycząca świadczenia usługi lub usług maklerskich przez PCDM na rzecz Klienta, w ramach prowadzonej 

działalności maklerskiej, zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, postanowieniami 

powyższej umowy oraz właściwego regulaminu dotyczącego przedmiotowej usługi lub usług; 

10) Umowa ramowa – umowa zawierana za pośrednictwem Systemu obsługi zdalnej udostępnianego przez PCDM, 

pomiędzy Klientem a PCDM, w języku polskim i podlegającą prawu polskiemu, na podstawie której możliwe jest 

zawarcie Umowy; 

11) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 
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12) Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w 

Systemie zgodnie z Regulaminem bądź zawarła Umowę ramową w POK. 

 

 

 

Rozdział 2. Zawarcie Umowy ramowej 

 

§ 3 

 

1. Na zasadach określonych w Regulaminie Umowa ramowa oraz Umowa mogą być zawarte wyłącznie z Klientem 

działającym osobiście. 

2. Wykluczone jest działanie Klienta przez pełnomocników w procesie zawarcia Umowy ramowej, Umowy lub rejestracji 

dostępu do Systemu, o których mowa w Regulaminie.  

 

§ 4 

 

1. W celu zawarcia Umowy ramowej Klient składa w formie elektronicznej wniosek o rejestrację dostępu do Systemu 

oraz zawarcie Umowy ramowej poprzez wypełnienie i przekazanie do PCDM formularza wniosku rejestracyjnego, 

zawierającego dane o Kliencie, w tym dane osobowe Klienta, niezbędne do rejestracji i zawarcia Umowy ramowej. 

2. Wzór formularza wniosku rejestracyjnego PCDM udostępnia na swojej stronie internetowej, w formie elektronicznej, 

pod adresem start.pcdm.pl. 

3. Skuteczne złożenie wniosku o rejestrację dostępu do Systemu oraz zawarcie Umowy ramowej wymaga akceptacji 

Regulaminu oraz innych dokumentów udostępnionych wraz z formularzem wniosku rejestracyjnego, na stronie 

internetowej PCDM, pod adresem, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

4. Skuteczne złożenie wniosku o rejestrację dostępu do Systemu oraz zawarcie Umowy ramowej wymaga przesłania za 

pośrednictwem formularza wniosku rejestracyjnego czytelnych skanów lub zdjęć każdej strony ważnego dowodu 

osobistego lub paszportu oraz drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta zawierającego co najmniej 

zdjęcie, numer PESEL oraz imię i nazwisko Klienta. 

5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza wniosku rejestracyjnego, PCDM przesyła na adres poczty 

elektronicznej wskazany w powyższym formularzu wiadomość zawierającą wzory dokumentów dla Klienta. 

6. Dostęp do przesłanych na adres poczty elektronicznej wzorów dokumentów, jest zabezpieczany hasłem, przesłanym 

na numer telefonu komórkowego wskazanego przez Klienta do kontaktu z PCDM w formularzu wniosku 

rejestracyjnego. 

 

§ 5 

 

1. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o rejestrację dostępu do Systemu oraz zawarcie Umowy ramowej jest 

wskazanie w formularzu wniosku rejestracyjnego prawidłowych danych Klienta zgodnych z kopiami przekazanego 

dowodu osobistego lub paszportu oraz drugiego dokumentu tożsamości. 

2. Wraz ze złożeniem wniosku o rejestrację dostępu do Systemu oraz zawarcie Umowy ramowej Klient składa wniosek 

o zawarcie Umowy z PCDM. 

 

§ 6 
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1. Rejestracja dostępu do Systemu, zawarcie Umowy ramowej, a następnie Umowy, następują nie później, niż w ciągu 

dwóch Dni roboczych licząc od dnia prawidłowo złożonego formularza wniosku rejestracyjnego za pośrednictwem 

strony internetowej PCDM, pod adresem: start.pcdm.pl. 

2. Po dokonaniu weryfikacji prawidłowości złożonego formularza wniosku rejestracyjnego oraz czynności, o których 

mowa w ust. 5 poniżej, PCDM przesyła potwierdzenie zawarcia Umowy ramowej oraz Umowy, jeśli wniosek o ich 

zawarcie Klient złożył na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu. 

3. Wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy ramowej i Umowy, Klient otrzymuje, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, numer identyfikacyjny, za pomocą którego może zalogować się do Systemu. 

4. Hasło służące do zalogowania się do Systemu przesyłane jest na numer telefonu komórkowego wskazanego przez 

Klienta do kontaktu z PCDM w dniu aktywacji dostępu do Systemu przez PCDM. 

5. Za dzień zawarcia Umowy ramowej oraz Umowy przyjmuje się dzień dokonania wymiany oświadczeń składanych w 

postaci elektronicznej pomiędzy Klientem a PCDM, dotyczących woli zawarcia Umowy ramowej oraz Umowy między 

stronami, zawartych w przedmiotowych umowach. 

6. Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 5 powyżej: 

1) stanowią oświadczenia składane w związku z dokonywaniem czynności dotyczących obrotu papierami 

wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na podstawie Ustawy oraz innych czynności 

wykonywanych w ramach działalności PCDM w zakresie regulowanym Ustawą, o którym mowa w art. 13 ust. 1 

Ustawy; 

2) spełniają wymagania należytego utworzenia, utrwalenia, przekazania, przechowywania i zabezpieczenia, zgodnie 

z Rozporządzeniem; 

3) spełniają wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7 

 

1. Zawarcie Umowy ramowej może nastąpić w POK PCDM. 

2. W przypadku zawarcia Umowy ramowej w POK PCDM numer identyfikacyjny, za pomocą którego Klient może 

zalogować się do Systemu, przekazywany jest Klientowi w POK PCDM. 

3. Zawarcie Umowy ramowej w POK PCDM wymaga akceptacji Regulaminu w POK PCDM, przed zawarciem Umowy 

ramowej. 

4. W przypadku zawarcia Umowy ramowej w POK PCDM hasło służące do zalogowania się do systemu przesyłane jest 

na numer telefonu komórkowego wskazanego przez Klienta do kontaktu z PCDM nie później niż kolejnego Dnia 

roboczego po zawarciu Umowy ramowej. 

 

Rozdział 3. Zasady funkcjonowania Systemu 

 

§ 8 

 

1. Pomyślnie zakończona rejestracja dostępu do Systemu oraz zawarcie Umowy ramowej oraz Umowy pozwala 

Klientowi na korzystanie z jego funkcjonalności poprzez: 

1) składanie dyspozycji zleceń nabycia instrumentów finansowych, które zostały udostępnione w Systemie na 

podstawie komunikatu Prezesa Zarządu PCDM; 
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2) uzyskanie informacji o saldach instrumentów finansowych zdeponowanych w PCDM, których Użytkownik jest 

posiadaczem; 

3) składanie innych dyspozycji dopuszczonych na podstawie komunikatu Prezesa Zarządu PCDM do realizacji w 

Systemie. 

2. PCDM informuje Klienta o aktualnym zakresie usług dostępnych za pośrednictwem Systemu na podstawie 

komunikatu Prezesa Zarządu PCDM. 

3. Za pośrednictwem Systemu Klient może składać wnioski o zawarcie Umów z PCDM, o ile zawarł Umowę ramową, a 

taki tryb zawierania Umów został dopuszczony na podstawie komunikatu Prezesa Zarządu PCDM. 

4. PCDM może wymagać w celu dodatkowej weryfikacji dyspozycji wprowadzenia jednorazowego hasła przesyłanego 

na numer telefonu komórkowego wskazanego przez Klienta do kontaktu z PCDM. 

 

§ 9 

 

1. System obsługuje tylko poprawne i kompletne dyspozycje Klienta. 

2. Dyspozycje Klienta stanowią oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności dotyczących obrotu 

papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na podstawie Ustawy oraz innych czynności 

wykonywanych w ramach działalności PCDM w zakresie regulowanym Ustawą, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy 

i są składane w postaci elektronicznej. 

3. Dyspozycje są sporządzane w postaci elektronicznej i spełniają wymagania należytego utworzenia, utrwalenia, 

przekazania, przechowywania i zabezpieczenia, zgodnie z Rozporządzeniem. 

4. Dyspozycje spełniają wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem 

nieważności. 

5. System z ważnych przyczyn, w tym w szczególności związanych z serwisem, wykonaniem kopii bezpieczeństwa, 

instalacją nowych wersji Systemu i innymi pracami administracyjnymi może być czasowo niedostępny. 

6. Korzystanie z Systemu wymaga zastosowania rekomendowanej przez PCDM wersji przeglądarki internetowej o czym 

PCDM informuje na stronie PCDM. 

7. PCDM nie odpowiada za niedostępność Systemu lub poszczególnych jego funkcji z przyczyn niezależnych od PCDM. 

8. PCDM nie odpowiada za utracone korzyści Użytkownika wynikłe z korzystania z Systemu. 

 

§ 10 

 

1. Użytkownik i Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim haseł oraz 

numeru identyfikacyjnego do Systemu.  

2. Użytkownik i Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia PCDM o każdej sytuacji, w której możliwe 

było wejście przez osoby nieuprawnione w posiadanie danych niezbędnych do uzyskania dostępu do Systemu. Na tej 

podstawie PCDM bez zbędnej zwłoki blokuje dostęp do Systemu. 

3. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, można dokonać telefonicznie pod numerem dedykowanym dla obsługi 

PCDM wskazanym na stronie internetowej PCDM, w godzinach pracy centrali PCDM, po podaniu przez Użytkownika 

lub Klienta: numeru identyfikacyjnego, imienia i nazwiska oraz numeru PESEL. 

4. PCDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem posłużenia się przez osoby nieuprawnione 

hasłami oraz numerem identyfikacyjnym Użytkownika lub Klienta, przed powiadomieniem PCDM o ich możliwym 

wykorzystaniu. 
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§ 11 

 

1. W przypadku doręczenia PCDM oświadczenia Klienta o rozwiązaniu Umowy ramowej, w sposób określony w jej 

postanowieniach, lub powzięciu przez PCDM informacji o doręczeniu Klientowi oświadczenia PCDM o rozwiązaniu 

Umowy ramowej, PCDM informuje Klienta za pośrednictwem Systemu oraz adresu poczty elektronicznej Klienta 

wskazanego przy rejestracji do Systemu o dacie doręczenia oświadczenia, rozwiązania Umowy ramowej i jego 

skutkach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, PCDM dokonuje blokady możliwości składania dyspozycji oraz 

zawierania Umów za pośrednictwem Systemu, począwszy o dnia doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu. 

3. Dyspozycje złożone przed datą, o której mowa w ust. 2 powyżej, a nie zrealizowane wcześniej, podlegają anulowaniu 

przez PCDM. 

4. Dyspozycje złożone lub Umowy zawarte w dacie lub po dacie, o której mowa w ust. 2 powyżej, podlegają anulowaniu 

lub rozwiązaniu przez PCDM. 

5. Począwszy od dnia następującego po dniu rozwiązania Umowy ramowej PCDM anuluje Klientowi dostęp do Systemu, 

co skutkuje brakiem możliwości korzystania z Systemu na dotychczasowych zasadach przez Klienta. 

6. Celem uzyskania dostępu do Systemu niezbędne jest ponowne dokonanie rejestracji w Systemie na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

7. Anulowanie dostępu do Systemu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, nie stanowi rozwiązania skutecznie zawartych 

Umów, chyba że strony w takich Umowach postanowiły inaczej.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Umowy podlegają ponownemu zawarciu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, przed datą anulowanie dostępu do Systemu, w sposób przewidziany w takich Umowach. 

 

 

Rozdział 4. Reklamacje 

 

§ 12 

 

1. Użytkownik lub Klient jest uprawniony do bezpłatnego złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z 

Systemu. 

2. W sprawach związanych z wykonaniem Umów tryb i zasady składnia reklamacji określa właściwa Umowa lub jej 

załączniki. 

3. Reklamację Klient może złożyć:  

1) osobiście – pisemnie lub ustnie w siedzibie PCDM; lub 

2) telefonicznie, dzwoniąc pod numer wskazany na stronie internetowej PCDM; lub  

3) korespondencyjnie, na adres siedziby PCDM. 

4. Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające PCDM w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość Klienta, jego 

zastrzeżenia oraz żądania.  

5. PCDM rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu, a w szczególnie 

skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, 

termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i 

wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji 
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i udzielenia odpowiedzi. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta, wystarczy wysłanie 

odpowiedzi przez PCDM przed jego upływem.  

6. W przypadku, gdy treść reklamacji budzi wątpliwości, co do jej przedmiotu, PCDM występuje do Klienta o złożenie 

wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków skutkować może niemożliwością 

prawidłowego rozpoznania reklamacji i ustosunkowania się do okoliczności lub roszczeń podniesionych w jej treści. 

7. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:  

1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta; 

2) informację na temat stanowiska PCDM w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym powołanie odpowiednich 

postanowień Regulaminu lub Umowy; 

3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego; 

4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie 

zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi. 

8. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi w formie pisemnej: 

1) na adres zamieszkania (siedziby) wskazany w procesie rejestracji w Systemie – w przypadku złożenia reklamacji 

osobiście w siedzibie PCDM lub korespondencyjnie na adres siedziby PCDM; 

2) na adres poczty elektronicznej, wskazany w procesie rejestracji w Systemie – w przypadku złożenia reklamacji 

telefonicznie. 

9. W przypadku negatywnego dla Klienta rozpatrzenia reklamacji przez PCDM, Klientowi przysługuje prawo do odwołania 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. PCDM rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od daty 

jego wpływu. Postanowienie ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio. 

10. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, określonego w niniejszym paragrafie, Klient może:  

1) zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z PCDM;  

2) zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta;  

3) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;  

4) wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.  

11. Po wyczerpaniu postępowania, o którym mowa w ust. 1 – 10 powyżej, Klient może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich do podmiotu uprawnionego do 

prowadzenia takiego postępowania w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu 

sporów konsumenckich, którym jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: 

www.rf.gov.pl) oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), przy czym PCDM może nie 

wyrazić zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich przed 

Sądem Polubownym przy KNF.  

12. W przypadku uznania przez PCDM reklamacji za zasadną, PCDM usuwa przyznane uchybienia, postępuje zgodnie z 

żądaniem reklamacji lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby do zdarzenia będącego podstawą reklamacji 

nie doszło, w tym naprawia szkodę Klienta w przypadku jej wystąpienia. Powyższe stosuje się odpowiednio do 

częściowego uznania reklamacji.  

 

Rozdział 5. Zmiana Regulaminu lub Umowy ramowej 

 

§ 13 

 

1. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn PCDM jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu lub wzorca 

Umowy ramowej udostępnionego za pośrednictwem Sytemu. Za ważne przyczyny uznaje się:  
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1) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają lub mogą mieć wpływ na działalność PCDM, 

w tym na świadczone przez PCDM usługi maklerskie; 

2) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy ramowej do powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa; 

3) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy ramowej do istniejącej lub zmienionej 

wykładni przepisów prawa, wynikającej z orzeczeń sądów, decyzji, uchwał, rekomendacji, stanowisk, wytycznych 

właściwych organów nadzoru lub innych aktów organów administracji publicznej;  

4) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy ramowej do orzeczeń sądów, decyzji, uchwał, 

rekomendacji, stanowisk, wytycznych, zaleceń lub innych aktów organów administracji publicznej, skierowanych 

bezpośrednio do PCDM;  

5) zmianę zakresu prowadzonej przez PCDM działalności lub zmianę zakresu świadczonych usług maklerskich lub 

sposobu ich świadczenia;  

6) konieczność dokonania zmian redakcyjnych albo doprecyzowania postanowień budzących wątpliwości w 

praktyce stosowania między PCDM a Klientem;  

7) zmianę systemów informatycznych wykorzystywanych przez PCDM, w szczególności zmianę Systemu, o ile 

zapewni to należyte wykonywanie Umowy ramowej oraz nie będzie naruszało interesu Klienta;  

8) zmianę dostawcy usług lub zmianę postanowień umowy, którą PCDM zawarł z dostawcą usług, w szczególności 

z dostawcami usług informatycznych, jeżeli Regulamin lub Umowa ramowej zawiera postanowienia, które 

odnoszą się lub których realizacja zależna jest od usług świadczonych przez dostawcę;   

9) konieczność dostosowania Regulaminu lub Umowy ramowej do warunków rynkowych, w tym do oferty innych 

podmiotów prowadzących działalność maklerską, w zakresie zmian technologicznych lub zmian 

funkcjonowania rynku instrumentów finansowych. 

2. Treść dokonywanych zmian PCDM podaje do wiadomości Klienta przynajmniej na czternaście dni przed wejściem w 

życie zmian, przesyłając je w formie komunikatu elektronicznego na adres poczty elektronicznej wskazany w procesie 

rejestracji w Systemie. Informując o zmianach Regulaminu lub Umowy ramowej, PCDM podaje Klientowi miejsce 

zamieszczenia zmienionego Regulaminu lub Umowy ramowej. 

3. Brak zawiadomienia przez Klienta o braku zgody na zmianę Regulaminu lub Umowy ramowej przed dniem jej wejścia 

w życie uważa się za przyjęcie zmian do Regulaminu lub Umowy ramowej przez Klienta.  

4. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od dnia ich wejścia w życie, wskazanego w komunikacie, o którym mowa w ust. 

2 powyżej. 

5. Zmiana Umowy ramowej obowiązuje Klienta od dnia zawarcia nowej Umowy ramowej, zgodnie z Regulaminem. 

6. W przypadku zmiany Regulaminu lub Umowy ramowej, od dnia przekazania przez PCDM informacji zgodnie z ust. 2 

powyżej, Klientowi przysługuje prawo rozwiązania obowiązującej Umowy ramowej w trybie przewidzianym w Umowie 

ramowej.  

7. Jeżeli Klient przed wejściem zmian Regulaminu lub Umowy ramowej w życie wypowie Umowę ramową, to zmiany 

Regulaminu lub Umowy ramowej nie obowiązują Klienta aż do rozwiązania Umowy ramowej. W takim wypadku, do 

czasu rozwiązania Umowy ramowej stosuje się dotychczasowy Regulamin lub Umowę ramową. 
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Rozdział 6. Ochrona danych osobowych Użytkowników i Klientów 

 

§ 14 

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów, o którym mowa w RODO, jest PCDM. Administrator 

danych osobowych decyduje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Klientów. 

2. Dane osobowe Użytkowników i Klientów są przetwarzane przez PCDM zgodnie z przepisami RODO w celu rejestracji i 

udostępnienia Sytemu, zawarcia, wykonania i rozwiązania Umowy ramowej i Umów, a także złożenia, przyjęcia i 

realizacji dyspozycji. 

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika i Klienta jest dobrowolne, natomiast ich podanie jest niezbędne do 

realizacji czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

4. PCDM realizuje uprawnienia Użytkowników i Klientów, których dane osobowe dotyczą, wynikające z przepisów RODO, 

w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania 

własnych danych osobowych, na zasadach opisanych w RODO. 

5. Szczegółowe informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, są przekazywane podczas procesu rejestracji do 

Systemu. 

6. Dane osobowe Użytkowników i Klientów są chronione przez PCDM przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, zniszczenia lub modyfikacji, poprzez 

stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym. 

 

Rozdział 7. Postanowienia końcowe 

 

§ 15 

 

1. Treści Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu dyspozycji 

zleceń nabycia instrumentów finansowych udostępniana jest Klientowi niezwłocznie po złożeniu formularza wniosku 

rejestracyjnego jak również dostępne na stronie internetowej PCDM i w POK PCDM. 

2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu jest dokonywana w 

drodze uchwały Zarządu PCDM. 

3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, 

postanowienia Umowy ramowej i Umów zawartych z Klientem oraz załączników do nich. 

 

 



 

 

 

MiFID II 

INFORMACJE I DOKUMENTY DLA KLIENTÓW PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A. 

 

WPROWADZENIE 

 

Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: 

 

1. Broszura informacyjna Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. o pakiecie MiFID II, 

2. Broszura informacyjna o Prosper Capital Dom Maklerski S.A., 

3. Polityka Klasyfikacji Klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A., 

4. Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku, 

5. Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A., 

6. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów,  

7. Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta,  

8. Wzór wniosku Klienta o zmianę przyznanej kategorii, 

9. Informacja ogólna o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i przekazywanych przez 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOTA PRAWNA. 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w 

niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa 

inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej.  Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się 

wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w 

poszczególne instrumenty finansowe, klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego lub innej osoby, uprawnionej 
do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.  Niezależnie od informacji przekazanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A., przed 

zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, 

jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników 

rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.  Transakcje 

w zakresie poszczególnych instrumentów finansowych mogą nie być odpowiednie dla wszystkich klientów. Przed zawarciem transakcji Klient 
powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji Klient 

ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Ostateczna decyzja, co do 

zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta. 

 



 

 

INFORMACJE PROSPER CAPITAL DOMU MAKLERSKIEGO S.A. O PAKIECIE MIFID II 

 

1. WPROWADZENIE 

MiFiD II to pakiet regulacji, obejmujący Dyrektywę oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów 

finansowych, jak również europejskie i krajowe przepisy wykonawcze. 

 

Podstawowe akty prawne: 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych 

oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE(„Dyrektywa”). Przepisy Dyrektywy zostały zaimplementowane 

do prawa polskiego, w szczególności do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi na mocy ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. 

b. Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, 

zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania 

wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych 

c. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez 

firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy 

d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów 

finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012) 

e. Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) od nr 2017/566 do nr 2017/592 uzupełniające Dyrektywę  

f. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2017 poz. 1768) 

g. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, 

banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. 

 

Dom Maklerski zapewnia swoim klientom ochronę inwestycyjną w zakresie transakcji dokonywanych na instrumentach finansowych poprzez 

wdrożenie właściwych procedur, profesjonalnych standardów w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz wysokiej jakości 

świadczonych usług inwestycyjnych, wpływających na wzrost zadowolenia i zaufania Klientów jak również zgodność działania z przepisami 
prawa w tym, z wymogami MiFID II oraz wymogami Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

Dom Maklerski funkcjonuje zgodnie z wymogami MiFID II działając uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie, zgodnie z zasadami najlepiej pojętego 

interesu klienta; dostarczając klientom właściwych i kompletnych informacji tj. rzetelnych, jednoznacznych i nie wprowadzających w błąd; 

świadcząc klientom usługi, dostosowane do ich wiedzy i doświadczenia jak i do ich indywidualnych potrzeb. 

 

2. GŁÓWNE CELE MiFID II 

Podstawowym celem MiFID II jest zapewnienie Klientom odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, uczciwej konkurencji w sektorze 

finansowym oraz gwarantowanie przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii 

Europejskiej, w szczególności: 

a. zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z usług maklerskich - MiFID II wprowadza precyzyjne regulacje dotyczące 

funkcjonowania firm inwestycyjnych w zakresie zarządzania konfliktem interesów oraz ochrony środków klientów. Dla 

klientów oznacza to potwierdzenie najlepszych rynkowych praktyk i wprowadzenie ich jako formalnie obowiązującego 

standardu. 

b. zdefiniowanie standardów realizacji zleceń oraz raportowania dla klientów firm inwestycyjnych 
c. przypisanie klienta do jednej z trzech kategorii w oparciu o kryteria nakładane przez MiFID II, takie jak wielkość aktywów 

finansowych, wiedza i doświadczenie. Stosownie do przyznanej kategorii, firma inwestycyjna musi zapewniać klientom 

odpowiednie informacje dotyczące poszczególnych produktów tak, aby dać im możliwość zrozumienia istoty danego 

produktu i ryzyk z nim związanych. Dodatkowo, firma inwestycyjna powinna przeprowadzać ocenę odpowiedniości 

oferowanych produktów wobec klientów detalicznych w celu ustalenia czy klienci rozumieją i akceptują ryzyko związane z 
tymi produktami 

d. określenie grup docelowych Klientów dla poszczególnych produktów, pozwalające na ustalenie czy cechy, cele i potrzeby 

Klienta, pozwalają na oferowanie mu przez Dom Maklerski poszczególnych instrumentów finansowych. 

 

3. ZAKRES MIFID II 

Wymogi MiFID II obejmują szerokie spektrum instrumentów finansowych, w tym w szczególności: (a) akcje, (b) obligacje, (c) instrumenty 

rynku pieniężnego, (d) instrumenty pochodne oraz (e) jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych. 

Wymogi dotyczą również usług maklerskich, w tym usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 

papierów wartościowych na zlecenie oraz usługi doradztwa inwestycyjnego i przechowywania papierów wartościowych. 

 

4. DZIAŁALNOŚĆ DOMU MAKLERSKIEGO W KONTEKSCIE MiFID II 

Opis czynności wykonywanych przez Dom Maklerski w kontekście wymogów MiFID II: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017L0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017L0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017L0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017L0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014R0600
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014R0600
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051831538/U/D20051538Lj.pdf


 

 

a. Dom Maklerski dokonuje kwalifikacji klientów korzystających z usług inwestycyjnych lub potencjalnych klientów poprzez 

nadanie im jednej z następujących kategorii (a) Klient detaliczny, (b) Klient profesjonalny, (c) Uprawniony kontrahent. Każda 

z kategorii, oznacza inny stopień ochrony inwestycyjnej, przysługujący Klientowi w związku z wymogami MiFID II. Największa 

ochrona w znaczeniu zakresu informacji, jakie otrzymuje klient, przysługuje klientowi detalicznemu. Jej zakres zmniejsza się 
wraz ze zmianą kategorii na Klienta profesjonalnego i Uprawnionego kontrahenta. Szczegółowe zasady kwalifikacji Klientów 

i poziomu ochrony inwestycyjnej obowiązujące w Domu Maklerskim jak również warunki zmiany kategorii zostały określone 

w „Polityce Klasyfikacji Klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A.”, 

b. Dom Maklerski dokonuje oceny adekwatności w stosunku do klienta detalicznego poprzez wypełnienie przez klienta 

Formularza informacji o Kliencie. W ramach oceny adekwatności klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza 
zawierającego pytania dotyczące znanych klientowi usług maklerskich, transakcji i instrumentów finansowych, charakteru, 

wielkości i częstotliwości transakcji dokonywanych przez Klienta w zakresie instrumentów finansowych oraz okresu, w którym 

były dokonywane, a także sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka oraz celów i potrzeb inwestycyjnych Klienta.  Celem oceny jest 

wskazanie instrumentów finansowych, które są adekwatne dla Klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w 

zakresie zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Wskazanie adekwatnych instrumentów finansowych jest 
dokonywane poprzez zaklasyfikowanie Klienta do odpowiednich grup docelowych. 

c. Dom Maklerski przekazuje ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z zawieraniem transakcji na 

tych instrumentach. Klient zakwalifikowany do kategorii Klienta detalicznego otrzymuje od Domu Maklerskiego informacje 

dotyczące usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy oraz informacje o Domu Maklerskim. Dom 

Maklerski w szczególności przekazuje klientowi następujące informacje: (a) broszurę informacyjną o Dyrektywie MiFID II 
Prosper Capital Dom Maklerski S.A., (b) broszurę informacyjną o Prosper Capital Dom Maklerski S.A.., (c) Formularz oceny 

odpowiedniości i adekwatności usługi maklerskiej. 

d. Świadczenie przez Dom Maklerski usług w zakresie instrumentów finansowych następuje na podstawie stosownej umowy z 

klientem oraz obowiązujących w Domu Maklerskim regulaminów świadczenia danych usług, które określają w szczególności 

(a) prawa i obowiązki klienta i Domu Maklerskiego w związku ze świadczoną usługą, (b) szczegółowe zasady świadczenia 
danej usługi inwestycyjnej, (c) Informacje o kosztach i opłatach związanych ze świadczonymi usługami inwestycyjnymi. 

e. Dom Maklerski realizuje zlecenie Klienta i potwierdza zawarcie transakcji. Dom Maklerski realizuje zlecenia klientów 

niezwłocznie po przyjęciu i w kolejności ich przyjmowania. Dom Maklerski zobowiązuje się do niezwłocznego 

poinformowania Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach, które uniemożliwiają realizację zlecenia Klienta, jak również 

do przekazania klientowi na jego żądanie informacji dotyczących stanu wykonania zlecenia. Po zawarciu transakcji, Klient 
otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia oraz informację o warunkach realizacji danej transakcji. Na potwierdzeniu realizacji 

transakcji Klient otrzymuje zestaw szczegółowych informacji dotyczących wykonania zlecenia, z wyszczególnieniem daty 

zawarcia transakcji, miejsca wykonania zlecenia, łącznej wartości transakcji oraz kwoty pobranych opłat i prowizji.  

f. W ramach tych czynności Dom Maklerski wdrożył i realizuje politykę zarządzania konfliktami interesów. Dom Maklerski 

skutecznie podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania występowaniu konfliktów interesów, które mogłyby mieć 

niekorzystny wpływ na dobro klientów. Podstawowe zasady zarządzania konfliktami interesów zostały w „Regulaminie 
zarządzania konfliktami interesów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BROSZURA INFORMACYJNA O PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A. 

 

1. NAZWA I ADRES 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.  („Dom Maklerski”) z siedzibą przy ul. Waryńskiego 3A w Warszawie, 00-645 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
nr KRS: 0000065126; REGON 016637802; NIP: 525-21-99-110.  

 

2. LICENCJA 

Dom Maklerski prowadzi działalność maklerską na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz 

na podstawie zezwolenia nr KPWiG-4021-10/2001 z dnia 22 maja 2001 roku udzielonego Decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 

 

3. NADZÓR 

Dom Maklerski jest podmiotem nadzorowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego mieszczący się przy ulicy Pięknej 20 w 

Warszawie. 

 

4. USŁUGI FINANSOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W OFERCIE DOMU MAKLERSKIEGO 

Dom Maklerski świadczy następujące usługi maklerskie: (a) w zakresie oferowania instrumentów finansowych wykonywane na podstawie 

Regulaminu świadczenia przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. usług maklerskich w zakresie oferowania instrumentów finansowych, 
(b) usługi związane z przyjmowaniem, przekazywaniem i wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego na 

podstawie Regulaminu świadczenia usług polegających na przyjmowaniu, przekazywaniu i wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych; (c) usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia instrumentów finansowych i przekazywania ich do 

wykonania do emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych wykonywane na podstawie Regulaminu przyjmowania i przekazywania 

zleceń nabycia instrumentów finansowych(d) usługi polegające na przechowywaniu i rejestrowaniu zmian stanu posiadania instrumentów 
rynku niepublicznego wykonywane na podstawie Regulaminu przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów 

rynku niepublicznego w Prosper Capital Dom Maklerski S.A.; (e) doradztwo w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub 

innych związanych z taką strukturą lub strategią oraz usługi doradcze i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania 

przedsiębiorców wykonywane na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Prosper Capital Dom Maklerski Spółkę 

Akcyjną w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw.  

 

5. STRONA INTERNETOWA, JĘZYKI ORAZ SPOSOBY KOMUNIKACJI 

Strona Internetowa:  

www.pcdm.pl  

Języki:  

Polski 

Komunikacja. 

Możliwe są następujące formy komunikacji Klienta z Domem Maklerskim: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

za pośrednictwem strony internetowej oraz za pośrednictwem systemu obsługi zdalnej, udostępnionego przez Prosper Capital Dom 
Maklerski S.A. 

Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Domem Maklerskim: tel. 22 201 11 30, e-mail: kontakt@pcdm.pl  

 

6. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI, NA PODSTAWIE ZAWIERANEJ UMOWY 

Usługa świadczona jest na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy świadczenia usług maklerskich oraz stosownych regulaminów. 

 

7. DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM AGENTA FIRMY INWESTYCYJNEJ 
Prosper Capital Dom Maklerski S.A. świadczy usługi maklerskie również za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej, którzy uprawnieni 

są do wykonywania w imieniu i na rachunek Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. następujących czynności: 

1. pozyskiwanie Klientów lub potencjalnych Klientów zainteresowanych świadczeniem usług maklerskich, w tym informowanie o 

zakresie usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski lub o instrumentach finansowych będących ich przedmiotem, 

2. zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich, 
3. czynności związane z możliwością realizacji umów o świadczenie usług maklerskich w szczególności polegające na przyjmowaniu 

zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami, odbieraniu innych oświadczeń woli klienta dla Domu 

Maklerskiego, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz usługami 

maklerskimi. 

W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej, Agenci nie przyjmują jakichkolwiek wpłat od inwestorów lub klientów, 

na rzecz których Prosper Capital Dom Maklerski S.A. świadczy usługi. 

Wszyscy Agenci podlegają wpisowi do rejestru w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

8. OCHRONA AKTYWÓW KLIENTA 

http://www.pcdm.pl/
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Dom Maklerski jest uczestnikiem prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. systemu rekompensat, którego 

celem jest zapewnienie klientom wypłat do wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa, środków pieniężnych oraz 

zrekompensowanie wartości utraconych Instrumentów Finansowych w przypadku (a) ogłoszenia upadłości Domu Maklerskiego lub (b) 

prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek Domu Maklerskiego nie wystarcza na 
zaspokojenie kosztów postępowania, lub (c) stwierdzenia przez Komisje Nadzoru Finansowego, że Dom Maklerski nie jest w stanie, z 

powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń klientów i nie jest 

możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie. 

Dom Maklerski deponuje środki pieniężne powierzone przez klientów w związku ze świadczeniem usług maklerskich w sposób 

umożliwiający wyodrębnienie tych środków pieniężnych od własnych środków Domu Maklerskiego oraz ustalenie wysokości roszczeń 

klientów o zwrot tych środków pieniężnych. W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Domowi Maklerskiemu, środki 

pieniężne powierzone przez klientów w związku ze świadczeniem przez Dom Maklerski usług maklerskich nie podlegają zajęciu. W razie 

ogłoszenia upadłości Domu Maklerskiego środki pieniężne powierzone przez klientów w związku ze świadczeniem przez Dom Maklerski 

usług maklerskich podlegają wyłączeniu z masy upadłości Domu Maklerskiego. Dom Maklerski nie może wykorzystywać na własny 
rachunek środków pieniężnych powierzonych mu przez klientów w związku ze świadczeniem przez niego usług maklerskich.  

 

9. KONFLIKT INTERESÓW 

Dom Maklerski wdrożył Regulamin zarządzania konfliktami interesów i realizuje jego postanowienia. Dom Maklerski skutecznie podejmuje 

odpowiednie środki w celu zapobiegania występowaniu konfliktów interesów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na dobro klientów. 

Podstawowe zasady zarządzania konfliktami interesów zostały określone w „Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w Prosper 
Capital Dom Maklerski S.A”, który przed podpisaniem umowy jest udostępniany klientom lub potencjalnym klientom. 

 

10. PODSTAWOWE ZASADY ZAŁATWIANIA SKARG 

Dom Maklerski rozpatruje każdą skargę klientów w oparciu o Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów obowiązujący 

w Domu Maklerskim. Klient ma prawo zgłoszenia Domowi Maklerskiemu każdej nieścisłości lub jakiegokolwiek uchybienia w zakresie usług 

świadczonych przez Dom Maklerski. Klient ma możliwość złożenia skargi bezpośrednio w formie pisemnej lub za pośrednictwem operatora 
pocztowego, kuriera, za pośrednictwem poczty email na adres: reklamacje@pcdm.pl bądź ustnie. Odpowiedź na skargę jest przygotowana 

i przekazana klientowi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania skargi. W przypadku uzasadnionej 

niemożności udzielenia odpowiedzi w tym terminie, Dom Maklerski jest obowiązany wyjaśnić przyczyny braku możliwości dotrzymania 

ww. terminu, wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone. wskazać przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni od dnia otrzymania skargi. W uzasadnionych sytuacjach Dom Maklerski zastrzega sobie możliwość odstępstwa od powyższych 
terminów. Odstępstwo od powyższych terminów mogą również przewidywać Regulaminy świadczenia poszczególnych usług maklerskich 

świadczonych przez Dom Maklerski. 

 

11. RAPORTY Z WYKONYWANYCH USŁUG 

Wszelkie informacje dotyczące wykonywanych na rzecz klienta usług są przekazywane przez Dom Maklerski w terminach i na warunkach 

określonych w stosownych Regulaminach, o których mowa w ust. 4.  

W szczególności Dom Maklerski dostarcza Klientowi: 

a. sprawozdanie dotyczące przyjęcia i przekazania zlecenia, 

b. powiadomienie o wykonaniu zlecenia. 

 

12. KOSZTY I OPŁATY 

Zasady i warunki pobierania przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. opłat i prowizji z tytułu wykonywanych na rzecz klienta usług 

określone są w Regulaminach, o których mowa w ust. 4 oraz każdorazowo w Umowie zawieranej z klientem. W związku ze świadczeniem 

usług maklerskich Prosper Capital Dom Maklerski S.A. jak również jego pracownicy oraz osoby współpracujące nie przyjmują zachęt.   

 

13. ZASADY KWALIFIKACJI KLIENTÓW ORAZ PREPROWADZANIA OCENY ADEKWATNOŚCI I ODPOWIEDNIOŚCI 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w ramach przeprowadzania procesu 

kwalifikacji nadaje Klientowi jedną z trzech kategorii: Klient detaliczny, Klient profesjonalny, Uprawniony kontrahent.  

Dom Maklerski, na podstawie uzyskanych od Klienta informacji odnośnie jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w 

instrumenty finansowe, stopnia akceptacji ryzyka, sytuacji finansowej (świadomości możliwości poniesienia strat) i celów inwestycji, 
dokonuje przypisania go do jednej lub większej liczby Grup Docelowych. W odniesieniu do każdej Grupy Docelowej Dom Maklerski określa 

adekwatność rodzajów usług maklerskich i poszczególnych instrumentów finansowych znajdujących się w ofercie Domu Maklerskiego. 

 

14. KOSZTY I OPŁATY ZWIAZANE ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI 

Dom Maklerki w związku ze świadczeniem usług maklerskich nie może przyjmować ani przekazywać jakichkolwiek świadczeń pieniężnych 

lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem wskazanych poniżej: 

a. opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne przyjmowane od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych 

Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;  

b. opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta; 
c. opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej na rzecz Klienta, jeżeli ich 

przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez firmę inwestycyjną w sposób rzetelny i profesjonalny, 

zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klienta. 
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Prosper Capital Dom Maklerski S.A. wdrożył wewnętrzne procedury, na podstawie których analizuje świadczenia przekazywane w związku 

z realizacją usług maklerskich pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie wpływu na 

poprawienie jakości usług maklerskich świadczonych na rzecz Klientów, a także w zakresie zgodności ze zobowiązaniem Prosper Capital 

Domu Maklerskiego S.A. do działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta.  

 

Tabela opłat i prowizji 

Usługa Wysokość opłaty /prowizji 

1. Nabycie/zbycie instrumentów rynku niepublicznego 
0,5% wartości transakcji i nie mniej niż 600,00 zł (łącznie - od obu 

stron transakcji). W uzasadnionych przypadkach istnieje 
możliwość negocjowania stawek prowizji. 

2.  Przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia akcji lub 

obligacji      

0 zł 

3. Przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia certyfikatów 

inwestycyjnych                                                                                           

negocjowana opłata dystrybucyjna – 0-5 % wartości inwestycji 

(maksymalna wartość opłaty dystrybucyjnej jest każdorazowo 

wskazywana w statucie danego Funduszu Inwestycyjnego) 

4. Oferowanie instrumentów finansowych Wynagrodzenie ustalane indywidualnie pomiędzy Domem 

Maklerskim a emitentem lub sprzedającym instrumenty 

finansowe w ofercie. 

5. Przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów 

finans. 

Wynagrodzenie ustalane indywidualnie pomiędzy Domem 

Maklerskim a Klientem. W przypadku Klienta będącego 

emitentem instrumentów finansowych - nie mniej niż 500 

zł/miesiąc. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość 

negocjowania stawek prowizji. Koszt wydania zaświadczenia 
depozytowego: 0-100 zł za każde wydanie. 

6. Usługi doradztwa w zakresie struktury kapitałowej, 

strategii przedsiębiorstwa i zagadnień związanych 

Wynagrodzenie ustalane indywidualnie pomiędzy Domem 

Maklerskim a Klientem. 

 

7. Usługi doradztwa w zakresie łączenia, podziału oraz 

przejmowania przedsiębiorstw 

Wynagrodzenie ustalane indywidualnie pomiędzy Domem 

Maklerskim a Klientem. 

 

15. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ I DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA 

W Prosper Capital Domu Maklerskim S.A. zostały określone szczegółowe zasady realizacji zleceń Klientów. Zasady te zostały określone w 

Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klienta w Prosper Capital Dom Maklerski S.A., który stanowi jeden z 

załączników do niniejszej broszury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW PROSPER CAPITAL DOMU MAKLERSKIEGO S.A. 
 

WSTĘP 

Niniejszy dokument („Polityka”) został opracowany w odpowiedzi na wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z 

dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92 WE i dyrektywę 2011/61/UE z dnia 21 

kwietnia 2004 roku (tj. Dz. U.UE 12.6.2014, L 173/349; dalej dyrektywa MiFID II)dotyczącej rynku instrumentów finansowych, która ma 
zastosowanie wobec firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, do których należy Prosper Capital Dom Maklerski S.A. ,zwany dalej „Domem 

Maklerskim”.  

Wymagania dyrektywy odnoszą się m.in. do konieczności wdrożenia odpowiednich zasad i procedur wewnętrznych umożliwiających 

przydzielenie Klientom określonych kategorii oraz zapewnienie im ochrony na poziomie wynikającym bezpośrednio z przynależności do nich. 

Niniejsza Polityka została stworzona w oparciu o akty prawne wprowadzające zapisy dyrektywy do polskiego porządku prawnego, tj. Ustawę o 

obrocie instrumentami finansowymi (zwaną dalej „Ustawą”) i stosowne rozporządzenia wykonawcze wydane do tej Ustawy przez Ministra 

Finansów. 

 

DEFINICJE 

Dom Maklerski – Prosper Capital Dom Maklerski S.A., 

Ustawa – Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 poz.1768), jak również i 

stosowne rozporządzenia wykonawcze, wprowadzające do polskiego porządku prawnego wymogi dyrektywy MiFID (w szczególności 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których 

mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. 2018 poz. 1112)); 

Klient –- podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), z którym Dom Maklerski 

podpisał umowę o świadczenie usług maklerskich. Oznacza to, iż klient Domu Maklerskiego, który podpisał z Domem Maklerskim umowę o 

innym charakterze, nie będzie Klientem w rozumieniu Ustawy jak i niniejszej Polityki. 

Usługa maklerska – Usługami maklerskimi są czynności określone w art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy. 

Klient profesjonalny –podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39 b. Ustawy,  

Klient detaliczny – Jest to podmiot, który nie jest Klientem profesjonalnym ani Uprawnionym kontrahentem. Za Klienta detalicznego uznaje się 

również Klienta profesjonalnego bądź uprawnionego kontrahenta, który złożył do Domu Maklerskiego stosowne żądanie o zmianie kategorii, a 

Dom Maklerski to żądanie zaakceptował. 

Uprawniony kontrahent – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39 d. Ustawy. 

 

REGUŁY KATEGORYZACJI KLIENTÓW 

1. Dom Maklerski zobowiązany jest dostarczać swoim Klientom właściwe informacje odnośnie obowiązującej w Domu Maklerskim 

Polityki Klasyfikacji Klienta, jak również przedstawić im informacje, do jakiej kategorii zostali przydzieleni oraz jakie konsekwencje się 

z tym wiążą. W szczególności dotyczy to zakresu informacji udzielanych Klientom w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi 

oraz informowania Klientów o tym, jakiego poziomu ochrony mogą oczekiwać w zależności od kategorii. 

2. Z nadaniem Klientom odpowiedniej kategorii wiąże się również obowiązek przekazania stosownych informacji. Każdy Klient, na rzecz 

którego Dom Maklerski świadczy usługi maklerskie, musi zostać poinformowany o przydzielonej mu kategorii, dodatkowo zaś, w 

przypadku Klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów – o tym, jaka utrata ochrony inwestycyjnej może się z tym wiązać. 
3. Klienci mają prawo wnioskować o zmianę kategorii, do której zostali zakwalifikowani. Obowiązkiem Domu Maklerskiego jest 

dostarczenie im stosownych informacji o przysługującej Klientom możliwości zmiany kategorii oraz o warunkach, jakie w tym celu 

muszą być spełnione.  

 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI OBECNYCH KLIENTÓW 

W ramach przeprowadzania kwalifikacji Prosper Capital Dom Maklerski S.A., 

1. dokonuje podziału Klientów na następujące kategorie: klienci detaliczni, klienci profesjonalni, uprawnieni kontrahenci.  

2. Klienci detaliczni będą mogli zostać uznani za Klientów profesjonalnych po złożeniu wniosku o zmianę kategorii i pod warunkiem 

spełnienia wymogów, o których mowa w niniejszej Polityce oraz Ustawie. 

 

REGUŁY DOTYCZĄCE PRZEMIESZCZANIA SIĘ POMIĘDZY KATEGORIAMI  

1. Zgodnie z Ustawą Klienci mogą ubiegać się o przynależność do kategorii innej niż ta, do której zostali zakwalifikowani przez Dom 

Maklerski. Klienci mogą wnioskować o przyporządkowanie do różnych kategorii wobec różnego rodzaju usług lub o 
przyporządkowanie do określonej kategorii dla potrzeb realizacji konkretnej transakcji. 

2. Dom Maklerski będzie dysponował możliwością następujących zmian kategorii Klienta: 

- z kategorii „Klient detaliczny” na kategorię: „Klient profesjonalny”, 

- z kategorii „Klient profesjonalny” na kategorię „Klient detaliczny”. 

3. Dom Maklerski, na pisemne żądanie Klienta detalicznego, może uznać go za Klienta profesjonalnego, pod warunkiem, że posiada on 
wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka 

związanego z tymi decyzjami. Żądanie to może być przez Dom Maklerski uznane, jeżeli wnioskujący spełnia przynajmniej dwa z 

poniższych wymogów: 



 

 

a. zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, na odpowiednim 

rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów; 

b. wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, 

wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro; 
c. pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej 

dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez 

firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. 

Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa powyżej, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia żądania.  

4. Dom Maklerski przed uwzględnieniem żądania Klienta detalicznego obowiązany jest poinformować go zasadach traktowania 

Klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich. Warunkiem uwzględnienia przez Dom Maklerski wniosku o zmianę 
kategorii na Klienta profesjonalnego jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Dom 

Maklerski Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego. 

5. Każdy Klient skategoryzowany w ten sposób zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji o zmianach danych, które 

mają wpływ na możliwość traktowania go jako Klienta profesjonalnego na żądanie. 

6. Dom Maklerski na pisemne żądanie Klienta profesjonalnego i w zakresie określonym w tym żądaniu może uznać go za Klienta 
detalicznego. Żądanie Klienta profesjonalnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno określać zakres usług maklerskich, 

transakcji lub instrumentów finansowych, na potrzeby których klient chciałaby być traktowany jak Klient detaliczny. W przypadku 

uwzględnienia żądania Klienta profesjonalnego traktowania go jak Klienta detalicznego, Dom Maklerski określa w formie pisemnej 

zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby klient będzie traktowany jak Klient 

detaliczny. 
7. Dom Maklerski może także z własnej inicjatywy uznać Klienta profesjonalnego za Klienta detalicznego pomimo braku takiego 

żądania. Taka zmiana jest konieczna w sytuacji, gdy Dom Maklerski poweźmie informacje, że Klient przestał spełniać warunki 

pozwalające na traktowanie go jak Klienta profesjonalnego, w szczególności: 

- warunki określone w definicji Klienta profesjonalnego, 

- posiadanie wiedzy i doświadczenia, pozwalających na samodzielne podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również 
na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. W przypadku zmiany, o której mowa w niniejszym ustępie, ust. 6 zd.3 stosuje 

się odpowiednio. 

8. Każdy Klient zobowiązany jest na bieżąco informować Dom Maklerski o zmianach, jakie mogą mieć wpływ na przyznaną im kategorię. 

Jeżeli Klient przestaje spełniać wymagania, które pozwoliły zaklasyfikować go do danej kategorii, Dom Maklerski może podjąć wobec 

takiego Klienta stosowne działania polegające na zmianie dotychczasowej kategorii na adekwatną do nowej sytuacji Klienta. Jeżeli 
Dom Maklerski uzyskuje od Klienta informacje z innych źródeł, relacji oraz do innych celów (np. informacje pozyskiwane dla celów 

realizacji przepisów związanych z obowiązkiem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy), a informacje te mają także znaczenie 

dla kategorii Klienta 

Dom Maklerski rejestruje te dodatkowe informacje dla celów aktualizowania i upewniania się co do adekwatności przypisanej 

Klientowi kategorii. 
9. Dom Maklerski weryfikuje poprawność kategorii przypisanych swoim Klientom Profesjonalnym co najmniej raz na dwa lata, aby 

upewnić się, czy Klient w dalszym ciągu spełnia stosowne warunki. 

 

ZAKRES INFORMACJI I OCHRONY INWESTYCYJNEJ PRZYSŁUGUJĄCY POSZCZEGÓLNYM KATEGORIOM MIFID 

 

Zakres informacji i ochrony inwestycyjnej przysługujący poszczególnym kategoriom MiFID został przedstawiony w poniższej tabelce: 

 

Klienci Detaliczni Klienci Profesjonalni Uprawnieni Kontrahenci 

Broszura MiFID II: Broszura MiFID II:  

- Przekazanie broszury informacyjnej  

o pakiecie MiFID II Prosper Capital Domu 
Maklerskiego S.A., 

 - Przekazanie Regulaminu zarządzania 

konfliktami interesów Prosper Capital Domu 
Maklerskiego S.A., 

- Przekazanie Polityki Klasyfikacji Klientów 

Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A., 

- Przekazanie broszury informacyjnej Prosper 

Capital Domu Maklerskiego S.A., 

- Przekazanie formularza informacji o kliencie 

stanowiącym badanie adekwatności, 

- Przekazanie broszury informacyjnej o 

pakiecie MiFID II Prosper Capital Domu 

Maklerskiego S.A., 

- Przekazanie Regulaminu zarządzania 

konfliktami interesów Prosper Capital Domu 

Maklerskiego S.A., 

- Przekazanie Polityki Klasyfikacji Klientów 

Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A., 

- Przekazanie broszury informacyjnej Prosper 

Capital Domu Maklerskiego S.A., 

- Przekazanie formularza informacji o kliencie 

stanowiącym badanie adekwatności, 

 

Przekazanie Regulaminu zarządzania 

konfliktami interesów Prosper Capital 

Domu Maklerskiego S.A., 

 

 

Przekazanie informacji o sytuacji wystąpienia 

konfliktu interesów 

Przekazanie informacji o sytuacji wystąpienia 

konfliktu interesów 

Przekazanie informacji o sytuacji 

wystąpienia konfliktu interesów 

wysyłanie raportu z wykonania usługi 

wykonywania zleceń – niezwłocznie po 

wykonaniu zlecenia klienta, nie później niż do 

końca dnia roboczego następującego po dniu, 

w którym wykonane zostało zlecenie. 

przekazanie istotnych informacji dotyczących 

wykonania zlecenia - niezwłocznie po 

wykonaniu zlecenia  

 



 

 

Przekazanie informacji zawierających opis 

charakteru instrumentów finansowych 

znajdujących się w ofercie Domu Maklerskiego 
i związanych  

z nimi ryzyk 

Przekazanie informacji zawierających opis 

charakteru instrumentów finansowych 

znajdujących się w ofercie Domu Maklerskiego 
i związanych z nimi ryzyk 

 

Przekazanie informacji obejmujących 

zestawienie przechowywanych lub 

rejestrowanych aktywów - w przypadku 
świadczenia usługi przechowywania i 

rejestrowania instrumentów finansowych 

Przekazanie informacji obejmujących 

zestawienie przechowywanych lub 

rejestrowanych aktywów - w przypadku 
świadczenia usługi przechowywania i 

rejestrowania instrumentów finansowych 

 

Klient poddawany jest ocenie adekwatności w 

ramach wypełnienia Formularza informacji o 
kliencie, mającej na celu stwierdzenie, czy 

posiada on doświadczenie i wiedzę, aby 

prawidłowo ocenić ryzyko związane z danym 

instrumentem finansowym czy świadczoną mu 

usługą inwestycyjną 

  

Przekazanie informacji związanych z usługą 

inwestycyjną, która ma być świadczona na 

rzecz Klienta 

  

 

Informacja dotycząca zmiany statusu klienta detalicznego na klienta profesjonalnego oraz Wzór Wniosku o przyznanie statusu Klienta 

profesjonalnego na żądanie zgodnie z Dyrektywą MiFID II. 

W związku z tym, iż zostali Państwo zakwalifikowani jako „Klient detaliczny”, oraz możliwością zmiany statusu „Klienta detalicznego” na „Klienta 

profesjonalnego”, możecie Państwo wnioskować o traktowanie Was jako „Klienta profesjonalnego”, aby ułatwić Państwa obsługę przez 

zmniejszenie liczby i uciążliwości wzajemnych obowiązków informacyjnych przy zawieraniu transakcji. 

W oparciu o Państwa informacje przedstawione we wniosku o przyznanie statusu Klienta profesjonalnego dokonamy oceny Państwa 

kompetencji, doświadczenia i wiedzy, częściowo w odniesieniu do charakteru usług inwestycyjnych, które możecie Państwo brać pod uwagę. 

Jeżeli uważacie Państwo, że jesteście w stanie podejmować własne decyzje inwestycyjne i ocenić związane z tym ryzyka, chętnie potraktujemy 

Państwa jako Klienta profesjonalnego. 

Prosimy o wypełnienie i podpisanie wniosku o przyznanie statusu Klienta profesjonalnego i zwrócenie go do Domu Maklerskiego. 

Jako Klient profesjonalny korzystacie Państwo z mniejszego zakresu ochrony aniżeli Klient detaliczny, w szczególności: 

a. będziecie otrzymywać Państwo mniej informacji o Domu Maklerskim, usługach i inwestycjach świadczonych przez Dom Maklerski 

(na przykład na temat kosztów, prowizji, opłat i obciążeń); 

b. dokonując oceny odpowiedniości produktu lub usługi, Dom Maklerski może uznać, że posiadacie Państwo niezbędną wiedzę i 

doświadczenie pozwalające na zrozumienie ryzyka związanego z danym produktem lub usługą; 

c. Dom Maklerski może uznać, że jesteście Państwo w stanie ponieść związane z daną usługą ryzyko inwestycyjne zgodne ze swoimi 

celami inwestycyjnymi; 

Dom Maklerski nie jest zobowiązany informować Państwa o istotnych trudnościach w niezwłocznej realizacji Państwa zleceń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU. 
 

RYZYKO 

Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju 

instrumentu finansowego, który jest przedmiotem inwestycji. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się między innymi z koniecznością 

określenia przyszłego dochodu oraz oceny ryzyka z nim związanego. Inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty 
części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Na cenę instrumentów finansowych 

ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. 

zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Korzystanie z produktów kredytowych lub limitu należności także jest 

związane z dźwignią finansową, co powoduje możliwość osiągnięcia większej stopy zwrotu, ale może także doprowadzić do poniesienia 

większych strat. Informacje o wysokiej stopie zwrotu z danego instrumentu lub usługi uzyskane w przeszłości nie stanowią gwarancji jej 
osiągnięcia tak obecnie, jak i w przyszłości, dlatego też nie powinny być one traktowane jako zapowiedź osiągnięcia takich wyników. Informacje 

na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanych z nimi ryzyk zostały zamieszczone poniżej. Są one także udostępniane 

przez ich emitentów w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu i emisji. Informacje te przekazywane są 

również przez specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(www.gpw.pl ). Na ww. stronach znajdują się m.in. materiały edukacyjne dla inwestorów. Dom Maklerski zwraca uwagę, że przed podjęciem 

decyzji inwestycyjnej, Klient winien dokładnie zapoznać się z informacjami na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk z 
nimi związanych. Z nabywaniem papierów wartościowych i instrumentów finansowych związanych jest szereg ryzyk inwestycyjnych, wśród 

których najistotniejsze są: 

1. ryzyko rynkowe – związane z możliwością spadku rynkowej wartości instrumentów finansowych wskutek zmiany koniunktury na 

rynku kapitałowym,  

2. ryzyko płynności – ryzyko utraty możliwości zbycia instrumentów finansowych w krótkim czasie lub w całości, 

3. ryzyko kredytowe – wynika z możliwości niewypłacalności emitenta instrumentów finansowych wskutek utraty zdolności kredytowej, 

4. ryzyko upadłości - wynikające z możliwości powstania przesłanek do ogłoszenia upadłości emitenta instrumentów finansowych, 

5. ryzyko operacyjne – ryzyko poniesienia strat w wyniku działania niesprawnych systemów emitenta, niewystarczającej kontroli, 
błędów człowieka lub niewłaściwego zarządzania, 

6. ryzyko umów – ryzyko związane z zawarciem przez emitenta umów, które mogą nie być realizowane przez ich strony, 

7. ryzyko zdarzeń nadzwyczajnych – ryzyko utraty lub obniżenia wartości inwestycji wskutek celowego lub losowego zdarzenia, 

8. ryzyko makroekonomiczne – związane ze stanem koniunktury gospodarczej, zależne od stopnia inflacji, poziomu stóp procentowych, 

stopy bezrobocia oraz innych czynników makroekonomicznych,  
9. ryzyko walutowe – wynikające ze zmiany kursów walut, 

10. ryzyko prawne – wynikające z możliwości wprowadzenia niekorzystnych regulacji, w szczególności w zakresie podatków, cła, akcyzy, 

koncesji, pozwoleń, norm technicznych oraz innych regulacji odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM USŁUG ŚWIADCZONYCH NA 

RZECZ KLIENTA PROSPER CAPITAL DOMU MAKLERSKIEGO S.A. 

 

1. AKCJE 

Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Akcja 

jako papier wartościowy wyznacza zarówno zakres praw jak i obowiązków akcjonariusza. Do uprawnień majątkowych zaliczyć należy np. prawo 

do dywidendy, prawo do odpowiedniej części majątku spółki w przypadku jej likwidacji, zaś do uprawnień niemajątkowych zaliczane są m.in.: 

prawo do udziału w walnym zgromadzeniu spółki, prawo do informacji o działalności spółki, prawo głosu. 

Wśród czynników ryzyka mających wpływ na wycenę akcji danej spółki można wyróżnić: 

•  ryzyko makroekonomiczne – związane z wrażliwością rynku kapitałowego na krajowe i światowe czynniki makroekonomiczne, 

•  ryzyko branżowe – związane ze wzrostem konkurencji, spadkiem popytu na produkty sprzedawane przez podmioty z branży, jak również 

zmiany technologiczne, 

•  ryzyko specyficzne spółki – związane np. z jakością pracy zarządu, zmianą strategii lub modelu biznesowego spółki, zmianą jakości ładu 

korporacyjnego, polityki dywidendowej. 

Głównym czynnikiem warunkującym ryzyko inwestowania w akcje jest kondycja finansowa spółki będącej ich emitentem, odzwierciedlająca 

ryzyko specyficzne spółki. W sytuacji, gdy spółka prosperuje dobrze, wówczas wraz ze wzrostem wartości spółki może rosnąć cena jej akcji bądź 

można oczekiwać udziału w zysku spółki, czyli dywidendy. Jednak biorąc pod uwagę zasady gospodarki wolnorynkowej, inwestując w papier 

wartościowy jakim jest akcja, należy brać pod uwagę również trudności ze sprzedażą produktów spółki, brak zysków, a w konsekwencji spadek 

wartości rynkowej spółki, (a nawet jej upadłość), co ostatecznie spowoduje obniżenie wartości akcji spółki. Akcje nie są instrumentami 
finansowymi emitowanymi w oparciu o mechanizm dźwigni finansowej, jeżeli jednak do ich nabycia zostaną wykorzystane środki pochodzące 

z kredytu lub pożyczki, będzie to automatycznie taki mechanizm implikować. Sytuacja ta wywołuje ryzyko utraty przez inwestora większej kwoty, 

niż miałoby to miejsce w przypadku zakupu akcji wyłącznie ze środków własnych. Akcje będące przedmiotem obrotu zorganizowanego 

charakteryzują się z reguły wysoką zmiennością cen. Posiadanie akcji obciążone jest też ogólnymi ryzykami związanymi z inwestowaniem w 

obrocie zorganizowanym takimi jak: ryzyko niskiej płynności, ryzyko zawieszenia obrotu bądź ryzyko wycofania z obrotu zorganizowanego. 
Nabycie akcji, które nie będą przedmiotem obrotu zorganizowanego istotnie ogranicza swobodę rozporządzania nimi. 

 

2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 

Papier wartościowy o charakterze krótkotrwałym ściśle powiązany z akcją. Krótkotrwały charakter tego instrumentu finansowego polega na tym, 

że PDA powstają z chwilą dokonania przydziału akcji nowej emisji i wygasają z chwilą zarejestrowania tych akcji w depozycie papierów 

http://www.gpw.pl/


 

 

wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału 

zakładowego do rejestru przedsiębiorców. Celem PDA jest skrócenie czasu oczekiwania inwestorów pomiędzy przydziałem akcji nowej emisji, a 

ich pierwszym notowaniem na rynku regulowanym. Posiadanie PDA nie daje praw tożsamych z posiadaniem akcji tej samej spółki. Emitenci 

akcji nie mają obowiązku każdorazowego wprowadzania niezarejestrowanych akcji nowej emisji w formie PDA. Z inwestowaniem w PDA 
związane są wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla inwestycji w akcje.  

PDA nie są instrumentami finansowymi emitowanymi w oparciu o mechanizm dźwigni finansowej, jeżeli jednak do ich nabycia zostaną 

wykorzystane środki pochodzące z kredytu lub pożyczki, będzie to automatycznie taki mechanizm implikować. Sytuacja ta wywołuje ryzyko 

utraty przez inwestora większej kwoty, niż miałoby to miejsce w przypadku zakupu PDA wyłącznie ze środków własnych. PDA będące 
przedmiotem obrotu zorganizowanego charakteryzują się z reguły wysoką zmiennością cen. Posiadanie PDA obciążone jest też ogólnymi 

ryzykami związanymi z inwestowaniem w obrocie zorganizowanym takimi jak: ryzyko niskiej płynności, ryzyko zawieszenia obrotu bądź ryzyko 

wycofania z obrotu zorganizowanego. Z PDA wiąże się dodatkowo ryzyko poniesienia straty na inwestycji w sytuacji ich zakupu po cenie wyższej 

niż cena emisyjna akcji, gdy następnie sąd odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki. 

 

3. PRAWO POBORU 

Prawo poboru jest papierem wartościowym ściśle związanym z planowaną emisją nowych akcji przez spółkę. Stanowi ono prawo nabycia 

(pierwokupu) akcji nowej emisji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki proporcjonalnie w stosunku do liczby posiadanych już 

akcji. Ważną cechą prawa poboru jest to, że może ono być przedmiotem obrotu jako samodzielny papier wartościowy. Korzystając z prawa 

poboru akcjonariusze mają możliwość zachowania akcjonariatu danej spółki w niezmienionym stanie, co oznacza zachowanie procentowego 
udziału dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego. W przypadku braku zainteresowania objęciem akcji 

nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, mogą oni sprzedać prawo poboru w obrocie zorganizowanym. Konsekwencją tego jest 

możliwość zakupu praw poboru przez inwestorów dotychczas nie będących akcjonariuszami danej spółki. Z inwestowaniem w prawa poboru 

związane są wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla inwestycji w akcje. Prawa poboru nie są instrumentami finansowymi emitowanymi 

w oparciu o mechanizm dźwigni finansowej, jeżeli jednak do ich nabycia zostaną wykorzystane środki pochodzące z kredytu lub pożyczki, będzie 
to automatycznie taki mechanizm implikować. Sytuacja ta wywołuje ryzyko utraty przez inwestora większej kwoty, niż miałoby to miejsce w 

przypadku zakupu praw poboru wyłącznie ze środków własnych. Prawa poboru będące przedmiotem obrotu zorganizowanego charakteryzują 

się z reguły wysoką zmiennością cen. Posiadanie praw poboru obciążone jest też ogólnymi ryzykami związanymi z inwestowaniem w obrocie 

zorganizowanym takimi jak: ryzyko niskiej płynności, ryzyko zawieszenia obrotu bądź ryzyko wycofania z obrotu zorganizowanego. Poza tym 

należy podkreślić fakt krótkiego czasu funkcjonowania praw poboru w obrocie zorganizowanym i wiążące się z tym w pewnym stopniu ryzyko 
niewykorzystania praw poboru - ani poprzez nabycie na ich podstawie akcji nowej serii, ani poprzez sprzedaż praw poboru w okresie obrotu na 

rynku zorganizowanym, co spowoduje wygaśnięcie praw poboru i trwałą niemożność otrzymania za nie ekwiwalentu pieniężnego. 

 

4. OBLIGACJE 

Obligacje są rodzajem papieru dłużnego, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do 

spełnienia określonego świadczenia. Sprzedaż obligacji oznacza tym samym zaciągnięcie długu przez emitenta u nabywców obligacji. Dług ten 

jest spłacany jako należność pieniężna w ściśle określonym czasie wraz z odsetkami, których sposób naliczania jest określony w warunkach 

emisji obligacji. Wielkość tego długu to wartość nominalna obligacji, a termin jego zwrotu przez emitenta to termin wykupu obligacji. Obligacje 

to rodzaj instrumentu finansowego, który występuje w seriach. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi tytułu własności 

w spółce i wynikających z tego praw (np. prawo do dywidendy lub uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy). Ze względu na tryb 
i formę regulowania odsetek od zaciągniętego długu, wyróżnia się obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu (obligacje kuponowe) oraz 

obligacje zero kuponowe. Głównym czynnikiem ryzyka związanym z inwestowaniem w obligacje jest kondycja finansowa spółki będącej ich 

emitentem, rozumiana zarówno jako osiąganie dodatnich wyników finansowych z prowadzonej działalności czy wypracowanie zysku netto, jak 

też zachowanie przez spółkę odpowiedniej płynności finansowej. Czynniki te odgrywają podstawową rolę w kontekście możliwości wypłaty 

odsetek od obligacji i terminowego wykupu obligacji, czy też realizacji ewentualnych innych świadczeń wynikających z warunków danej emisji. 
Nie można wykluczyć wystąpienia jednego lub wielu negatywnych zdarzeń przesądzających o niewywiązaniu się przez spółkę z zobowiązań 

wynikających z obligacji, takich jak obniżenie zysków, ponoszenie straty, spadek kapitałów własnych, utrata cennych aktywów, utrata płynności 

i upadłość spółki. 

W związku z inwestycją w obligacje wyróżnić można również inne ryzyka: 

a. ryzyko braku zabezpieczeń wierzytelności wynikających z obligacji, 

b. ryzyko trudności w egzekucji i sprzedaży przedmiotu zabezpieczeń wierzytelności wynikających z obligacji, 

c. ryzyko walutowe - dotyczące obligacji denominowanych w walucie obcej i wynikające ze zmienności kursów walut, 
d. ryzyko stopy procentowej – wynikające z faktu, że w momencie wzrostu rynkowych stóp procentowych może ulec obniżeniu możliwa 

do uzyskania cena sprzedaży obligacji (dotyczy obligacji o stałym oprocentowaniu), 

e. ryzyka prawne – związane z aktualnie prowadzonymi albo ewentualnymi procesami sądowymi, których stroną jest spółka. 

Obligacje nie są instrumentami finansowymi emitowanymi w oparciu o mechanizm dźwigni finansowej, jeżeli jednak do ich nabycia zostaną 

wykorzystane środki pochodzące z kredytu lub pożyczki, będzie to automatycznie taki mechanizm implikować. Sytuacja ta wywołuje ryzyko 

utraty przez inwestora większej kwoty, niż miałoby to miejsce w przypadku zakupu obligacji wyłącznie ze środków własnych. Obligacje będące 

przedmiotem obrotu zorganizowanego charakteryzują się pewną zmiennością cen, z reguły niższą niż w przypadku akcji. Posiadanie obligacji 

obciążone jest też ogólnymi ryzykami związanymi z inwestowaniem w obrocie zorganizowanym takimi jak: ryzyko niskiej płynności, ryzyko 
zawieszenia obrotu bądź ryzyko wycofania z obrotu zorganizowanego. Nabycie obligacji, które nie będą przedmiotem obrotu zorganizowanego 

istotnie ogranicza swobodę rozporządzania nimi. 

 

5. CERTYFIKATY INWESTYCYJNE 

 



 

 

Certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe, które emitowane są przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Certyfikaty inwestycyjne 

potwierdzają udział inwestora we wspólnym przedsięwzięciu jakie jest realizowane przez fundusz a także wskazują na udział w zysku lub stracie 

tego wspólnego przedsięwzięcia. Certyfikaty inwestycyjne mogą być notowane na rynku regulowanym. Fundusze inwestycyjne zamknięte są 

tworzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czyli podmiot ściśle specjalizujący się w materii inwestowania oraz równocześnie 
nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wartość certyfikatów inwestycyjnych uzależniona jest od wartości portfela inwestycyjnego 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który charakteryzuje się znacznie szerszymi możliwościami inwestycyjnymi w porównaniu z funduszami 

inwestycyjnymi otwartymi jakie są dostępne na rynku. Powoduje to, że zarządzający funduszem inwestycyjnym zamkniętym (najczęściej jest nim 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) ma większe możliwości w zakresie selekcji strategii oraz inwestycji. Zamknięty fundusz inwestycyjny 

może być utworzony na określony czas. Trwanie funduszu kończy postępowanie likwidacyjne polegające na upłynnieniu aktywów i następnie 
umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę jego uczestnikom kwot odpowiadających iloczynowi liczby certyfikatów posiadanych 

przez poszczególnych uczestników i końcowej wycenie funduszu. Z uwagi na fakt, że fundusze inwestycyjne zamknięte mają szersze możliwości 

inwestycyjne niż fundusze inwestycyjne otwarte, związane z nimi certyfikaty inwestycyjne mogą być bardziej ryzykowne w porównaniu 

do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych dostępnych na rynku. Certyfikaty inwestycyjne są zobligowane dokonywać 

wyceny z mniejszą częstotliwością niż jednostki uczestnictwa. Certyfikaty inwestycyjne mogą być zróżnicowane względem praw i obowiązków 
poszczególnych inwestorów dzięki zaangażowaniu kilku serii certyfikatów w danym funduszu. Cena rynkowa certyfikatów inwestycyjnych może 

odchylać się od ich wartości wewnętrznej w związku z popytem i podażą samych certyfikatów jak i popytu i podaży na poszczególne składowe 

portfela funduszu. Dla certyfikatów inwestycyjnych występuje ryzyko płynności, które związane jest z faktem, że w większości przypadków 

płynność certyfikatów inwestycyjnych jest relatywnie niska. Zmienność cen certyfikatów inwestycyjnych jest zróżnicowana i może być większa 

lub mniejsza niż zmienność cen pojedynczych akcji. Certyfikaty inwestycyjne nie są instrumentami finansowymi emitowanymi w oparciu o 
mechanizm dźwigni finansowej, jeżeli jednak do ich nabycia zostaną wykorzystane środki pochodzące z kredytu lub pożyczki, będzie to 

automatycznie taki mechanizm implikować. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty może także nabyć instrumenty finansowe, które same w sobie 

mają wbudowany mechanizm dźwigni. Dźwignia polega na powielaniu zysków, ale także i strat jakie zostaną wygenerowane przez 

Zarządzającego funduszem. Strata inwestora w funduszu inwestycyjnym zamkniętym jest ograniczona do kapitału wniesionego do funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego. Posiadanie certyfikatów inwestycyjnych obciążone jest też ogólnymi ryzykami związanymi z inwestowaniem w 
obrocie zorganizowanym takimi jak: ryzyko niskiej płynności, ryzyko zawieszenia obrotu bądź ryzyko wycofania z obrotu zorganizowanego. 

Nabycie certyfikatów inwestycyjnych, które nie będą przedmiotem obrotu zorganizowanego istotnie ogranicza swobodę rozporządzania nimi. 

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte posiadają swoje unikalne ryzyka jednak najczęściej można zaobserwować następujące ryzyka: 

a. ryzyko płynności 

b. ryzyko kredytowe 

c. ryzyko stopy procentowej 

d. ryzyko błędnej selekcji inwestycji do portfela funduszu przez Zarządzającego 
e. ryzyko braku dostępu przez inwestora do wiedzy na temat aktualnego składu portfela funduszu 

f. ryzyko koncentracji pozycji inwestycyjnej 

g. ryzyko wyceny rozumiane jako wycenianie wartości danego aktywa w portfelu głównie dzięki modelom i występujących w nich 

złożeniach  

 



 

 

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A.  
 

PRZEDMIOT REGULAMINU. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady zarządzania i zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów w Domu Maklerskim Prosper 

Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: PCDM), w szczególności: 

a. sposób postępowania PCDM w celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów, w tym w kontekście rodzaju 

działalności prowadzonej przez PCDM,  

b. sposób zarządzania konfliktami interesów, 

c. okoliczności, które w odniesieniu do poszczególnych czynności z zakresu działalności PCDM w tym usług świadczonych przez 
PCDM powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów, związanego z istotnym ryzykiem naruszenia interesów 

Klientów. 

2. Zasady postępowania PCDM w celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów oraz zasady zarządzania konfliktami 

interesów są dostosowane do rozmiaru i rodzaju działalności prowadzonej przez PCDM, oraz do wewnętrznej struktury organizacyjnej 

PCDM jak również mają na celu zapewnienie działania przez PCDM w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego 
obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów. 

3. Niniejszy Regulamin uwzględnia czynniki mogące powodować powstawanie konfliktu interesów, które wynikają ze struktury 

organizacyjnej.   

4. Regulamin powstał w celu wypełnienia wymogów określonych w: 

a. Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  o obrocie instrumentami finansowymi 
b. Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez 

firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. 

c. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, 

banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. 
 

DEFINICJE. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

Agent, AFI - oznacza osobę fizyczną, osoba prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która na stałe 

lub okresowo wykonuje w imieniu i na rachunek PCDM czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej 

przez PCDM, w rozumieniu art. 79 Ustawy o obrocie. 

Agent Emisji- oznacza agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy o obrocie. 

Autoryzowany pracownik- osoba upoważniona przez PCDM do wykonywania czynności, o których mowa w art. 82a ust.1 pkt 1 Ustawy 
o obrocie, 

Departament Nadzoru – oznacza Departament Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem w PCDM, 

PCDM – oznacza Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie,  

Inspektor Nadzoru - oznacza Inspektora Nadzoru w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego w PCDM; 

Instrumenty Finansowe – instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o obrocie; 
Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z 

PCDM umowę o świadczenie usług maklerskich albo podmiot, z którym PCDM zawarł umowę, o której mowa w art. 7a ust. 1 Ustawy 

o obrocie;  

Osoba Zaangażowana – oznacza: 

a. dyrektora, wspólnika lub osobę na stanowisku równorzędnym, członka personelu kierowniczego lub Agenta PCDM,  
b. pracownika lub Agenta PCDM oraz każdą inną osobę fizyczną, której usługi pozostają do dyspozycji i pod kontrolą firmy lub jej 

Agenta i która uczestniczy w świadczeniu usług i wykonywaniu działalności inwestycyjnej firmy, 

c. osobę fizyczną, która bezpośrednio uczestniczy w świadczeniu usług na rzecz firmy inwestycyjnej lub jej Agenta na mocy umowy 

outsourcingowej w związku z wykonywanymi przez firmę usługami i działalnością inwestycyjną; 

Pracownik - każdy członek Zarządu lub Rady Nadzorczej PCDM, każda osoba zatrudniona przez PCDM na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru lub nominacji, a także każda osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło lub 

pozostająca w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z PCDM, w tym także każda osoba odbywająca staż lub praktyki 

w PCDM,  

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów; 

Ustawa o obrocie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  o obrocie instrumentami finansowymi. 
 

KONFLIKT INTERESÓW. 

1. Przez konflikt interesów rozumie się znane PCDM okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem 

PCDM, Osoby Zaangażowanej i obowiązkiem działania przez PCDM w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu 
Klientów, jak również znane PCDM okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami kilku Klientów.  

2. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy PCDM lub Osoba Zaangażowana:  

a. może uzyskać korzyść lub uniknąć straty na skutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez co najmniej jednego 

Klienta; 

b. posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub 
grupy Klientów; 

c. ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzonej w imieniu Klienta i jest 

on rozbieżny z interesem tego Klienta; 

d. prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta; 



 

 

e. otrzyma od osoby innej niż Klient, korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną 

na rzecz Klienta. 

3. Konflikt interesów może również powstać w związku z istotnym ryzykiem naruszenia interesów Klienta lub nierównego traktowania 

różnych kategorii Klientów poprzez: 
a. wykorzystanie przez Osoby Zaangażowane informacji poufnych lub objętych tajemnicą zawodową do prywatnych inwestycji; 

b. uzyskiwanie przez Osoby Zaangażowane prywatnych korzyści od podmiotów współpracujących z PCDM. 

 

OBOWIĄZKI OSÓB ZAANGAŻOWANYCH ORAZ DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PCDM W CELU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU KONFLIKTÓW 

INTERESÓW. 

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych Osoby Zaangażowane powinny działać w najlepiej pojętym interesie Klienta, 

kierując się profesjonalizmem, należytą starannością, uczciwością i lojalnością, a wszelkie decyzje dotyczące Klientów powinny być 

podejmowane obiektywnie i niezależnie od jakichkolwiek relacji łączących Osoby Zaangażowane i klientów PCDM. 

2. Każda Osoba Zaangażowana, w terminie 14 (czternastu) dni od rozpoczęcia wykonywania swoich obowiązków służbowych składa 
do Departamentu Nadzoru Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.  

3. Wszelkie decyzje oraz działania podejmowane przez Osoby Zaangażowane powinny być wolne od konfliktu interesów. 

4. Osoby Zaangażowane mają obowiązek unikać wszelkich sytuacji, które mogłyby doprowadzić do wystąpienia konfliktu interesów. 

5. Osoby Zaangażowane mają obowiązek składania oświadczenia dotyczącego rachunków służących do deponowania instrumentów 

finansowych posiadanych przez nich oraz oświadczenia co do transakcji osobistych. Szczegółowe postanowienia dotyczące 
oświadczenia o posiadanych rachunkach i transakcjach osobistych określone zostały w Regulaminie inwestowania w instrumenty 

finansowe przez osoby zaangażowane lub na ich rachunek w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

6. Osoby Zaangażowane mają obowiązek składania do Departamentu Nadzoru, w terminie 14 (czternastu) dni od rozpoczęcia 

wykonywania swoich obowiązków służbowych oświadczenia dotyczącego działalności wykonywanej poza PCDM, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 2.  
7. Osoba Zaangażowana ma obowiązek niezwłocznie poinformować Inspektora Nadzoru o każdej własnej decyzji inwestycyjnej, 

stanowiącej potencjalne źródło wystąpienia konfliktu interesów. 

8. Aby zapobiegać powstawaniu konfliktu interesów, PCDM podejmuje następujące działania: 

a. Podstawowym stosowanym przez PCDM sposobem zarządzania i zapobiegania konfliktom interesów jest utrzymywanie barier 

informacyjnych poprzez stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej; 
b. Dla unikania konfliktu z osobistymi interesami Osób Zaangażowanych, PCDM prowadzi monitoring i kontrolę transakcji 

osobistych, poprzez obowiązek składania odpowiednich oświadczeń; 

c. W PCDM obowiązują odpowiednie reguły dotyczące zasad zawierania transakcji osobistych. PCDM prowadzi rejestr transakcji 

osobistych, zgodnie z Regulaminem inwestowania w instrumenty finansowe przez osoby zaangażowane lub na ich rachunek w 

Prosper Capital Dom Maklerskim S.A.; 
d. W PCDM obowiązuje zakaz wykorzystywania informacji poufnych oraz regulacje dotyczące Listy Restrykcyjnej i Listy 

Obserwacyjnej, które są zawarte w Regulaminie inwestowania w instrumenty finansowe przez osoby zaangażowane lub na ich 

rachunek w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz w Regulaminie ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących 

tajemnicę zawodową w Prosper Capital Dom Maklerski S.A.; 

e. Decyzje są podejmowane w taki sposób, aby wszyscy Klienci, byli traktowani jednakowo w takiej samej sytuacji; 
f. Organizacja przedsiębiorstwa PCDM zapewnia poufność i bezpieczeństwo przechowywanych danych.; 

g. W PCDM zabronione są wszelkie bezpośrednie powiązania między wynagrodzeniem Osób Zaangażowanych, które wykonują 

głównie jeden typ działalności, a wynagrodzeniem innych Osób Zaangażowanych, które wykonują głównie inny typ 

działalności, lub dochodami generowanymi przez takie inne osoby, gdy w związku z tymi dwoma rodzajami działalności może 

powstać konflikt interesów; 
9. Ponadto PCDM: 

a. posiada wdrożoną procedurę wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania manipulacji instrumentami finansowymi, która jest 

stosowana uzupełniająco w związku z zapobieganiem przez PCDM konfliktom interesów, 

b. posiada wdrożoną Politykę wynagrodzeń, której jednym z celów jest wspieranie zapobiegania konfliktom interesów,  

c. dba o to, aby tak wyznaczać zadania (cele biznesowe) Osobom Zaangażowanym w proces sprzedaży produktów i usług, aby 
czas ich realizacji oraz ich istota nie powodowały możliwości powstania konfliktu interesów w stosunku do Klientów, 

d. nie organizuje konkursów dla Osób Zaangażowanych, które uzależniają uzyskanie nagrody za najlepsze wyniki sprzedaży 

indywidualnego produktu, np. konkretnych obligacji, 

e. system nadzoru wewnętrznego (kontrola wewnętrzna, system Compliance, audyt wewnętrzny) obejmuje monitoringiem 

czynności wykonywane przez Osoby Zaangażowane na rzecz Klientów, a w razie wykrycia nieprawidłowości stosuje 
odpowiednie zalecenia, 

f. monitoruje zgłoszone reklamacje Klientów również pod kątem wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów, 

g. organizuje szkolenia dla Osób Zaangażowanych w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień regulacji 

wewnętrznych dotyczących Konfliktu Interesów, w tym Regulaminu, 

h. w sytuacji i w związku z jednoczesnym świadczeniem przez PCDM usługi lub usług maklerskich i wykonywaniem funkcji Agenta 
Emisji, na rzecz danego Klienta – identyfikuje Konflikt Interesu, a w przypadku jego zaistnienia również monitoruje oraz zarządza 

nim. 

10. PCDM zapewnia wszystkim Klientom równy, przy uwzględnieniu wyników ankiety odpowiedniości i grup docelowych, dostęp do 

wszystkich instrumentów finansowych, będących w ofercie PCDM. Zakazane jest udzielanie wyłączności któremukolwiek AFI bądź 

samemu PCDM w zakresie oferowania danego instrumentu finansowego. 
11. W celu kontroli dostępu do istotnych informacji o charakterze niepublicznym, w ramach PCDM funkcjonują wewnętrzne ograniczenia 

i bariery w przekazywaniu informacji (tzw. „Chińskie Mury”) - tj. zasady i fizyczne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie informacji 

wewnętrznych oraz zapobieganie nieuzasadnionemu ich przepływowi bądź niewłaściwemu ich wykorzystaniu. Wydzielenie stref 



 

 

poufności polega również zagwarantowaniu wydzielonych i zamykanych pomieszczeń, w których przebywać mogą jedynie osoby 

upoważnione. W PCDM funkcjonują również ograniczenia w fizycznym dostępie (np. szafy zamykane na klucz). 

12. W zakresie czynności związanych z wyceną ofert w związku z emisją instrumentów finansowych PCDM przekazuje klientom będącym 

emitentami informacje na temat sposobu formułowania rekomendacji w sprawie ceny oferty oraz terminarza. W toku procesu oferty 
PCDM podejmuje także wszelkie uzasadnione działania w celu informowania klienta będącego emitentem o rozwoju sytuacji 

dotyczącej wyceny oferty. 

 

OPŁATY, PROWIZJE ORAZ KORZYŚCI MAJĄTKOWE ORAZ WYNAGRODZENIE OSÓB ZAANGAŻOWANYCH. 

1. PCDM prowadząc działalność maklerską, działa w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz 
świadcząc usługi maklerskie bierze pod uwagę najlepiej pojęty interes Klienta. 

2. PCDM w związku ze świadczeniem usług maklerskich, nie przyjmuje i nie przekazuje opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z 

wyłączeniem: 

a. opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych 

Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu, 
b. opłat lub prowizji niezbędnych dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta, 

c. opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane powyżej, pod warunkiem, że: 

d. informacje o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie 

wyliczenia ich wysokości, została przekazana Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej, 

e. są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez PCDM na rzecz 
Klienta, 

3. PCDM stosuje zasady określone poniżej, ograniczające możliwość otrzymania przez Osoby Zaangażowane korzyści majątkowych 

(innych niż standardowa prowizja lub opłata) od podmiotów współpracujących z PCDM lub Klientów. PCDM dopuszcza: 

a. możliwość przyjmowania lub przekazywania korzyści majątkowych wyłącznie w sytuacjach, gdy: 

b. przyjęcie lub przekazanie korzyści majątkowych nie przyczyni się do powstania w PCDM sytuacji konfliktu interesów, w 
szczególności do powstania sprzeczności między interesami Klientów, 

c. przyjęcie lub przekazanie korzyści majątkowych jest zgodne z przyjętymi zwyczajami handlowymi, 

d. są to korzyści majątkowe o odpowiednim, zwyczajowo przyjętym i rozsądnym charakterze osobistym, które nie zostały przyjęte 

lub przekazane z zamiarem wpłynięcia na relacje między Klientem lub PCDM, nie wiążą się z naruszeniem dobrej relacji z 

Klientem lub może być traktowana przez niego jako naruszenie dobrych obyczajów. 
4. Ilekroć Osoba Zaangażowana przyjmie korzyść majątkową, określoną w ust. 2 lit. d powyżej, ma obowiązek złożenia oświadczenia o 

otrzymanej korzyści majątkowej, o ile wartość tej korzyści majątkowej przekracza równowartość wskazaną w Załączniku nr 3. W 

innych przypadkach, każda Osoba Zaangażowana składa do Departamentu Nadzoru oświadczenie o otrzymanych korzyściach 

majątkowych raz na rok. Wzór oświadczenia o korzyściach majątkowych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.  

5. PCDM stosuje zasady ograniczające możliwość oferowania przez Osoby Zaangażowane korzyści majątkowych tj. prezenty lub udział 

w imprezie okolicznościowej, podmiotom współpracującym z PCDM lub Klientom. Ilekroć Osoba Zaangażowana oferuje korzyść 
majątkową, określoną w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, ma obowiązek złożenia oświadczenia o oferowanej korzyści 

majątkowej, o ile wartość tej korzyści majątkowej przekracza równowartość wskazaną w Załączniku nr 3. W innych przypadkach, 

każda Osoba Zaangażowana składa do Departamentu Nadzoru oświadczenie o oferowanych korzyściach majątkowych raz na rok. 

Wzór oświadczenia o korzyściach majątkowych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 
INFORMOWANIE O ZAISTNIENIU KONFLIKTU INTERESÓW. 

1. W przypadkach, w których mimo stosowania określonych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych wdrożonych przez PCDM w 

celu zapobiegania lub zarządzania konfliktami interesów, rozwiązania te nie są wystarczające do zapewnienia z należytą pewnością, 

że ryzyko szkody na interesów Klienta nie wystąpi, , PCDM informuje Klienta pisemnie lub przy użyciu trwałego nośnika Informacji o 

istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi wraz z ujawnieniem Klientowi ogólnego charakteru lub 
źródła konfliktu, przy czym PCDM stosuje wyżej opisane rozwiązanie jako rozwiązanie ostateczne  i nie zwalnia go to z obowiązku 

utrzymania i stosowania skutecznych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych. Informacja zawiera dane pozwalające 

Klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy, w związku z zaistniałym konfliktem interesów lub możliwością jego 

zaistnienia. W takim przypadku umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient w formie pisemnej lub za pomocą 

elektronicznych nośników informacji potwierdzi otrzymanie informacji oraz potwierdzi wolę zawarcia umowy z PCDM.  
2. Powyższy tryb PCDM stosuje odpowiednio również w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem umowy.  

3. Jeżeli PCDM uzna, że nie ma innego sposobu zarządzania konfliktem interesów, może odmówić świadczenia usług lub zawarcia 

umowy z Klientem.  

4. W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych przez Osobę Zaangażowaną ma 

ona obowiązek niezwłocznie poinformować Inspektora Nadzoru.  
5. W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych przez Inspektora Nadzoru lub 

członka Zarządu, są oni zobowiązani niezwłocznie poinformować o tej sytuacji Prezesa Zarządu. 

6. W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych przez Prezesa Zarządu, jest on 

zobowiązany niezwłocznie poinformować o tej sytuacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCDM. 

7. W przypadku określonym w pkt. 4 osoba wskazana powyżej informuje Inspektora Nadzoru o zidentyfikowaniu konfliktu interesów 
przesyłając zawiadomienie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, w formie pisemnej lub innej formie 

ustalonej z Inspektorem 

8. Nadzoru z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 5 powyżej, tj., gdy Inspektor Nadzoru zidentyfikował konflikt interesów w trakcie 

wykonywania obowiązków służbowych – w takiej sytuacji Inspektor Nadzoru informuje Prezesa Zarządu o zidentyfikowaniu konfliktu 

interesów przesyłając ww. zawiadomienie. 
9. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, PCDM zawsze uznaje interes Klienta za priorytetowy. 

10. Decyzję o ewentualnym wyłączeniu Osoby Zaangażowanej w sytuacjach określonych powyżej, podejmuje odpowiednio: 



 

 

11. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4. oraz 5 powyżej – Prezes Zarządu, 

12. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6 powyżej – Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

13. PCDM prowadzi i regularnie uaktualnia rejestr tych rodzajów usług maklerskich, usług dodatkowych wykonywanych przez PCDM lub 

w jej imieniu, w odniesieniu do których zaistniał lub może zaistnieć (w przypadku usług i działalności będących w toku) konflikt 
interesów połączony z zagrożeniem dla interesów jednego lub kilku klientów wraz z opisem stosowanych rozwiązań, mających na 

celu zarządzanie i monitorowanie danego Konfliktu interesów oraz zapobieganie potencjalnemu niekorzystnemu wpływowi, jakie 

może on wywierać na interesy Klienta (Rejestr konfliktów interesów) Zarząd otrzymuje raz w roku, do dnia 30 czerwca, pisemne 

sprawozdania dotyczące sytuacji, o których mowa w niniejszym pkt.  

14. Rejestr prowadzony jest przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Departamentem Rynku Pierwotnego oraz Departamentem 
Sprzedaży. Na wszystkich Osobach Zaangażowanych, zaś w szczególności na Departamencie Rynku Pierwotnego oraz 

Departamencie Sprzedaży ciążą obowiązki informacyjne wobec Inspektora Nadzoru o możliwych lub potencjalnych konfliktach 

interesów lub sytuacjach, zdarzeniach, które mogą do nich prowadzić. Rejestr stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.   

15. Inspektor Nadzoru dokonuje okresowej weryfikacji Rejestru Konfliktów interesów (nie rzadziej niż raz na rok) w celu ustalenia, czy nie 

ustały okoliczności powodujące dotychczas istnienie potencjalnego Konfliktu interesów, jak również, czy nie pojawiły się okoliczności 
powodujące inne potencjalne Konflikty interesów dotychczas niezidentyfikowane przez PCDM. 

16. Niezależnie od powyższego, przed zawarciem przez PCDM umowy o świadczenie usługi maklerskiej z Klientem, PCDM przedstawia 

odpowiednio wcześniej Regulamin do zapoznania się Klientowi. 

 

ZARZĄDZANIE AD HOC KONFLIKTAMI INTERESÓW, KTÓRYCH WCZEŚNIEJ NIE ZDIAGNOZOWANO LUB KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO 
PRZEWIDZIEĆ, LUB POWSTAŁYCH WSKUTEK NARUSZENIA USTANOWIONYCH ŚRODKÓW WYKONAWCZYCH.  

1. PCDM stosuje zasadę, że w przypadku wystąpienia sytuacji nierównego traktowania Klientów lub podejrzenia takiej sytuacji, której 

wcześniej nie zdiagnozowano lub której nie można było przewidzieć i tym samym nie ustanowiono odpowiednich środków 

zapobiegawczych lub powstałej wskutek naruszenia ustanowionych środków wykonawczych, osoba mająca takie informacje 

powinna niezwłocznie poinformować o tym Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma obowiązek poinformowania o zaistniałej 
sytuacji Zarząd PCDM oraz przedstawienia planu działania, który doprowadzi do usunięcia konfliktu lub podjęcie takich działań, które 

zagwarantują nienaruszenie interesów Klientów, zaś w ostateczności ujawnienia tego konfliktu Klientom.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Jakiekolwiek zmiany Załączników nie wymagają dla swej ważności zmiany Regulaminu.  
2. Jakiekolwiek zmiany Załączników mogą być dokonywane przez Inspektora Nadzoru za zgodą Zarządu lub bezpośrednio przez Zarząd 

i nie są traktowane jako zmiana Regulaminu.  

3. Wprowadzenie do Regulaminu aktualizacji:  

a. polegających na uaktualnieniu podstaw prawnych wskazanych w Regulaminie,  

b. związanych z zmianą firmy lub danych adresowych PCDM,  

 nie stanowi zmiany Regulaminu. 
4. Osoby Zaangażowane będą informowane o wszelkich zmianach do Załączników, o ile zmiany te mają wpływ na zakres obowiązków 

Osób Zaangażowanych wynikających z Regulaminu.  

5. Osobą odpowiedzialną za przegląd i dbanie o aktualność i adekwatność Regulaminu jest Inspektor Nadzoru.  

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2019 r. 



 

 

 

 

 

Rejestr konfliktów interesów. 

RODZAJ USŁUGI, KTÓREJ 

DOTYCZY POTENCJALNY 

KONFLIKT INTERESÓW 

DZIAŁANIE ZAGROŻONE KONFLIKTEM INTERESÓW SPOSÓB ZAPOBIEGANIA/ ZARZĄDZANIA 

KONFLIKTEM 

Oferowanie/przyjmowanie i 

przekazywanie zleceń 

PCDM świadczy usługę oferowania instrumentów 

finansowych i pośredniczy w składaniu zapisów na te 
instrumenty przez Klientów, na rzecz których PCDM 

świadczy inne usługi maklerskie. 

Istotą konfliktu jest możliwość preferowania 

interesów emitenta, na rzecz którego PCDM świadczy 
usługę oferowania w stosunku do Klientów 

będących inwestorami, na rzecz których PCDM 

świadczy usługę przyjmowania i przekazywania 

zleceń. 

-świadczenie usług przez wydzielone zespoły 

(tzw. „chińskie mury”); 

-wdrożenie i stosowanie Polityki wykonywania 

zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie 

klienta 

- autoryzowany pracownik i AFI nie są 

uprawnieni do świadczenia usługi doradztwa 

inwestycyjnego ani rekomendowania Klientowi 

jakiegokolwiek produktu inwestycyjnego 

- stała kontrola przestrzegania zakazu udzielania 

rekomendacji i świadczenia usługi doradztwa 

inwestycyjnego poprzez monitorowanie 

korespondencji mailowej pracowników i AFI 

oraz nagrywanie rozmów telefonicznych z 

Klientami 

-prowadzenie regularnych szkoleń dla 

pracowników i AFI w zakresie zarządzania 

konfliktem interesów 

Przyjmowanie i przekazywanie 

zleceń 

PCDM jako oferujący obligacje i akcje, zatrudnia 

Autoryzowanych pracowników oraz współpracuje z 

Agentami Firmy Inwestycyjnej (AFI), którzy są 

wynagradzani prowizyjnie. Wysokość prowizji 

Autoryzowanego pracownika bądź AFI różni się w 

zależności od instrumentu finansowego. 

Istotą konfliktu interesów jest ryzyko podjęcia przez 

Autoryzowanego pracownika lub AFI, działań 

skutkujących nabyciem przez Klienta instrumentu 

finansowego, z którym wiąże się najwyższe 

wynagrodzenie 

 

-autoryzowany pracownik i AFI są zobowiązani 

do przedstawienia oferty w sposób rzetelny bez 

jakiegokolwiek sugerowania Klientom nabycia 

określonego produktu inwestycyjnego. 

-autoryzowany pracownik i AFI nie są 

uprawnieni do świadczenia usługi doradztwa 

inwestycyjnego ani rekomendowania Klientowi 

jakiegokolwiek produktu inwestycyjnego 

-działalność autoryzowanych pracowników i AFI 

podlega kontroli w ramach systemu kontroli 

wewnętrznej 

-stała kontrola przestrzegania zakazu udzielania 

rekomendacji i świadczenia usługi doradztwa 

inwestycyjnego prowadzona jest poprzez 

monitorowanie korespondencji mailowej 

pracowników i AFI oraz nagrywanie rozmów 

telefonicznych z Klientami 

-prowadzenie regularnych szkoleń dla 

pracowników i AFI w zakresie zarządzania 

konfliktem interesów 

Przyjmowanie i przekazywanie 

zleceń 

PCDM jako oferujący certyfikaty inwestycyjne 

funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zatrudnia 

Autoryzowanych pracowników oraz współpracuje z 

Agentami Firmy Inwestycyjnej (AFI), którzy są 

wynagradzani prowizyjnie. 

PCDM oraz AFI otrzymują prowizję oraz procentową 

część opłaty za zarządzanie, jaką od Klienta pobiera 

-autoryzowany pracownik i AFI są zobowiązani 

do przedstawienia oferty funduszy w sposób 

rzetelny bez jakiegokolwiek sugerowania 

Klientom nabycia określonych Certyfikatów 

inwestycyjnych. 

-autoryzowany pracownik i AFI nie są 

uprawnieni do świadczenia usługi doradztwa 



 

 

 

 

 

fundusz. Wysokość opłat i prowizji jest zróżnicowana 

wśród funduszy. 

Istotą konfliktu interesów jest ryzyko podjęcia przez 

autoryzowanego pracownika lub AFI, działań 

skutkujących nabyciem przez Klienta certyfikatów 

inwestycyjnych funduszu, z którym wiąże się 

najwyższe wynagrodzenie 

inwestycyjnego ani rekomendowania Klientowi 

jakiegokolwiek produktu inwestycyjnego 

-działalność autoryzowanych pracowników i AFI 

podlega kontroli w ramach systemu kontroli 

wewnętrznej 

-stała kontrola przestrzegania zakazu udzielania 

rekomendacji i świadczenia usługi doradztwa 

inwestycyjnego poprzez monitorowanie 

korespondencji mailowej pracowników i AFI 

oraz nagrywanie rozmów telefonicznych z 

Klientami 

-prowadzenie regularnych szkoleń dla 

pracowników i AFI w zakresie zarządzania 

konfliktem interesów 

Oferowanie/Przyjmowanie i 

przekazywanie zleceń 

PCDM lub Osoba Zaangażowana otrzymuje korzyści 

materialne lub niematerialne, które mogą 

spowodować, że interesy podmiotu przekazującego 

te korzyści będą preferowane w stosunku do 

interesów Klienta lub Klientów. 

Istotą konfliktu jest ryzyko uprzywilejowania przy 

budowaniu oferty produktowej klienta 

przekazującego korzyści materialne lub 

niematerialne wobec pozostałych klientów oraz 

ryzyko zachęcania klientów do nabywania 

produktów inwestycyjnych wyemitowanych przez 

podmiot przekazujący korzyści. 

 

-stosowanie przez PCDM zasad ograniczających 

możliwość otrzymania przez Osoby 

Zaangażowane korzyści majątkowych (innych 

niż standardowa prowizja lub opłata) od 

podmiotów współpracujących z PCDM lub 

Klientów, w szczególności poprzez zawarcie 

stosownych postanowień w umowie 

świadczenia usług maklerskich w zakresie 

oferowania instrumentów finansowych, 

zobowiązujących emitentów i wystawców 

instrumentów finansowych do nie 

przekazywania żadnych świadczeń pieniężnych, 

bądź niepieniężnych bezpośrednio Osobom 

zaangażowanym 

- obowiązek składania oświadczeń przez Osoby 

zaangażowane w odniesieniu do przyjętych 

korzyści oraz uzyskiwania zgody IN na zasadach 

określonych w Regulaminie zarządzania 

konfliktami interesów 

-w przypadku wprowadzenia do oferty PCDM 

instrumentu finansowego, co do którego istnieje 

podejrzenie, że może on powodować konflikt 

interesów, instrument taki zostaje wpisany na 

Listę Restrykcyjną 

- PCDM nie świadczy usługi doradztwa 

inwestycyjnego oraz nie przekazuje Klientom 

rekomendacji w odniesieniu do poszczególnych 

produktów inwestycyjnych. Przestrzeganie 

zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

podlega stałemu monitorowaniu i kontroli 

Przyjmowanie i przekazywanie 

zleceń 

Osoba zaangażowana zawiera na własny rachunek 

transakcje w zakresie instrumentów finansowych 

oferowanych przez PCDM, w które inwestuje również 

Klient Domu Maklerskiego. 

Istotą konfliktu jest możliwość wykorzystania przez 

osoby zaangażowane wiedzy nt. popularności danej 

oferty. 

-stałe monitorowanie przez PCDM transakcji 

Osobistych osób zaangażowanych; 

- zakaz dokonywania transakcji osobistych w 

zakresie instrumentów finansowych 

oferowanych przez PCDM poza pierwszym 

dniem zapisów. 



 

 

 

 

 

Doradztwo dla przedsiębiorstw PCDM jednocześnie świadczy usługi doradztwa dla 

konkurencyjnych wobec siebie przedsiębiorstw 

 

- świadczenie usług przez wydzielone zespoły 

(tzw.” chińskie mury”) 

 - informacja do Klientów o potencjalnym 

konflikcie interesów 

 -w skrajnych przypadkach powstrzymanie się 

od świadczenia usługi na rzecz jednego z 

Klientów 

wszystkie Osoba Zaangażowana pełni funkcję w organach 

zarządzających lub nadzorczych innych podmiotów, 

bądź pozostaje w stosunku pracy, bądź w stosunku o 

podobnym charakterze z innym podmiotem i 

jednocześnie wykonuje czynności w ramach 

świadczenia przez PCDM usług na rzecz Klienta, 

którego interesy są potencjalnie sprzeczne z 

interesami tych podmiotów. 

Istotą konfliktu jest ryzyko preferowania interesów 

podmiotu, w którym Osoba zaangażowana pełni 

funkcję zarządczą lub nadzorczą względem 

interesów Klienta. 

- obowiązek składania oświadczeń w zakresie 

działalności prowadzonej poza PCDM przez 

osoby zaangażowane; 

- obowiązek zgłaszania konfliktów interesów 

przez osoby zaangażowane; 

- odsunięcie osoby zaangażowanej od 

wykonywania poszczególnych czynności 

grożących powstaniem konfliktu interesów 

Agent emisji PCDM pełni funkcję Agenta Emisji na rzecz jednostki 

powiązanej w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości bądź na rzecz emitenta, z którym 

PCDM związany jest jakimkolwiek innym stosunkiem 

prawnym lub faktycznym (np. powiązanie osobowe). 

Istotą konfliktu jest ryzyko stosowania bardziej 

liberalnych standardów weryfikacji emitenta niż w 

stosunku do pozostałych emitentów, co również 

mogłoby skutkować szkodą dla interesów Klientów, 

dla których świadczona jest usługa przyjmowania i 

przekazywania zleceń. 

- obowiązek składania oświadczeń w zakresie 

działalności prowadzonej poza PCDM przez 

osoby zaangażowane  

- obowiązek zgłaszania konfliktów interesów 

przez osoby zaangażowane; 

- odsunięcie osoby zaangażowanej od 

wykonywania poszczególnych czynności 

grożących powstaniem konfliktu interesów 

-wydzielenie organizacyjne zespołu 

wykonującego obowiązki w zakresie pełnienia 

funkcji agenta emisji, 

 - w przypadku uznania powyższych metod 

zarządzania za nieefektywne, odmowa zawarcia 

umowy 

Agent emisji/ Oferowanie PCDM pełni funkcję Agenta Emisji i świadczy usługę 

oferowania na rzecz emitenta. 

Istotą konfliktu jest ryzyko nienależytego wykonania 

obowiązków w ramach pełnienia funkcji Agenta 

Emisji, celem doprowadzenia do oferowania i 

zamknięcia emisji z sukcesem. 

 

-wydzielenie organizacyjne zespołu 

wykonującego obowiązki w zakresie pełnienia 

funkcji agenta emisji 

tzw. „chińskie mury” 

-uniezależnienie wynagrodzeń osób 

odpowiedzialnych za wykonywanie 

obowiązków w ramach pełnienia funkcji Agenta 

Emisji, od przychodów osiąganych z usługi 

oferowania i przyjmowania i przekazywania 

zleceń, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW 

 
PRZEDMIOT REGULAMINU. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: 

PCDM) oraz podejmowania przez PCDM działań zaradczych zmierzających do ograniczenia sytuacji, powodujących ich 
występowanie w przyszłości. 

2. Regulamin powstał i jest stosowany przez PCDM w związku z wymogami jakie muszą spełniać instytucje finansowe, określonymi w 

obowiązujących przepisach prawa. 

3. PCDM wykonuje swoją działalność na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr KPWiG-4021-10/2001 z dnia 22 

maja 2001 roku i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  
 

DEFINICJE. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

AGENT – oznacza osobę fizyczną lub prawą oferującą produkty lub usługi PCDM, występującą jako agent firmy inwestycyjnej, na 

podstawie umowy zawartej z PCDM (dalej „UMOWA AGENCYJNA’), o której mowa w art. 79 ust. 1 Ustawy o Obrocie; 
PCDM – oznacza Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;  

INSPEKTOR NADZORU - oznacza Inspektora Nadzoru w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego w PCDM; 

KLIENT – oznacza każdą osobę fizyczną, w tym konsumenta1 lub każdy podmiot składający lub zamierzający złożyć reklamację, tak 

klienta indywidualnego, jak i instytucjonalnego, zarówno tego, który korzysta lub korzystał z usług PCDM, wnioskował o świadczenie 

takich usług lub był odbiorcą oferty marketingowej PCDM; 

REKLAMACJA – oznacza wystąpienie Klienta skierowane do Agenta lub Domu Maklerskiego, w którym zgłasza on zastrzeżenia 
dotyczące usług: 

a.  świadczonych przez Dom Maklerski lub 

b. świadczonych przez Agenta na podstawie Umowy Agencyjnej; 

REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania Reklamacji Klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

USTAWA O OBROCIE – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2017 poz. 1768 z późn. zm.). 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. PCDM zapewnia Klientowi możliwość złożenia Reklamacji w sposób nie powodujący nadmiernych utrudnień. 

2. Proces rozpatrywania Reklamacji przez PCDM zostaje podjęty niezwłocznie po jej otrzymaniu i przeprowadzony rzetelnie, wnikliwie 

i terminowo, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych 
obyczajów.   

3. PCDM posiada rozwiązania organizacyjne i techniczne, umożliwiające rzetelne rozpatrywanie Reklamacji oraz podejmowanie 

działań, o których mowa w pkt. VII poniżej. 

4. PCDM prowadzi wewnętrzny rejestr Reklamacji w rzetelny sposób, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa oraz 

zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych. Szczegółowe postanowienia dotyczące 
prowadzenia rejestru Reklamacji znajdują się w pkt. VIII poniżej.  

5. Reklamacja złożona po 5 latach od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem Reklamacje lub od rozwiązania Umowy nie 

będzie rozpatrywana, z zastrzeżeniem, że termin 5-letni liczony jest od pierwszego dnia roku następnego po roku, w którym miało 

miejsce zdarzenie będące przedmiotem Reklamacji lub rozwiązanie Umowy. 

 
ZASADY DOTYCZĄCE SPOSOBU INFORMOWANIA KLIENTA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA REKLAMACJI. 

1. Niniejszy Regulamin jest przekazywany Klientowi na etapie zawierania umowy lub zlecenia w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Klient na taką formę wyrazi zgodę.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące trybu przyjmowania i rozpatrywania Reklamacji są udostępniane za pośrednictwem strony 

internetowej PCDM.  
 

ZASADY DOTYCZĄCE SPOSOBU SKŁADANIA REKLAMACJI.  

1. PCDM umożliwia Klientom bezpłatne składanie reklamacji w związku z działalnością prowadzoną przez PCDM. 

2. PCDM umożliwia Klientowi złożenie Reklamacji: 

a. bezpośrednio w formie pisemnej, w siedzibie PCDM lub w lokalu Agenta; 
b. osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Domu Maklerskiego lub w lokalu Agenta, 

c. za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, na adres Domu Maklerskiego lub lokalu Agenta;  

d. za pośrednictwem poczty email na adres: reklamacje@pcdm.pl. 

e. telefonicznie, na numer telefonu +48 22 201 11 30 

3. Reklamacja składana przez Klienta zawiera w szczególności: 

 
1 W rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.). 
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a. dane umożliwiające identyfikację Klienta (PESEL, REGON, imię i nazwisko, nazwa firmy, nr KRS, adres),  

b. określenie umowy lub zlecenia, którego dotyczy Reklamacja,  

c. szczegółowy opis przedmiotu Reklamacji,  
d. określenie stanowiska Klienta w sprawie objętej Reklamacją i żądania Klienta.  

4. Do Reklamacji powinny być dołączone kopie lub skany dokumentów (np. umów, zleceń), których Reklamacja dotyczy.  

5. Reklamacje niezawierające danych pozwalających na identyfikację Klienta nie traktuje się jako Reklamacje i pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

6. Klient jest zobowiązany do współpracy z PCDM podczas procesu rozpatrywania Reklamacji. 
7. Na żądanie Klienta, w przypadku złożenia przez niego Reklamacji 

a. osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego lub lokalu Agenta – pracownik Domu Maklerskiego lub Agenta wykonuje kopię 

złożonej Reklamacji i potwierdza datę jej wpływu, 

b. w formie elektronicznej – Dom Maklerski potwierdza datę przyjęcia Reklamacji na adres e-mail Klienta (jeżeli jest znany 

Domowi Maklerskiemu) lub pisemnie na adres korespondencyjny Klienta. 
8. W przypadku wątpliwości czy Reklamacja została złożona przez Klienta, Dom Maklerski jest uprawniony do dodatkowej weryfikacji 

identyfikacji Klienta, w szczególności poprzez oddzwonienie na numer telefonu posiadany przez Dom Maklerski. 

9. PCDM umożliwia Klientowi złożenie Reklamacji przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej 

formie pisemnej, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, a 

Klient został o tym poinformowany na etapie zawarcia umowy. 
10. Termin na rozpatrzenie Reklamacji przez PCDM rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu otrzymania Reklamacji przez 

PCDM.  

11. PCDM w sposób należyty, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, przechowuje dokumentację dotyczącą składanej 

Reklamacji tak, aby była możliwość odtworzenia (odczytania lub odsłuchania) jej pełnej treści oraz pełnej treści odpowiedzi 

udzielonej na Reklamację.  
12. Okres przechowywania dokumentacji wynosi 5 lat. 

 

ZASADY DOTYCZĄCE UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA REKLAMACJĘ. 

1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez PCDM, Klient powinien złożyć niezwłocznie od powzięcia informacji o fakcie 

niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, której Reklamacja dotyczy. 
2. Każda Reklamacja złożona do PCDM jest rozpatrywana w sposób rzetelny, wnikliwy i terminowy, po przeanalizowaniu wszystkich 

informacji i dokumentów przekazanych w skardze, a także informacji i dokumentów będących w posiadaniu PCDM oraz, jeśli 

zachodzi taka potrzeba, informacji i dokumentów będących w posiadaniu innych podmiotów. 

3. PCDM udziela odpowiedzi na Reklamację w formie właściwej dla korespondencji z Klientem, ustalonej w Umowie, a jeżeli takiej 

formy nie da się ustalić czyni to w formie pisemnej, chyba że uzgodniono z Klientem inną formę udzielenia odpowiedzi.  
4. Odpowiedź, o której mowa w ust. 3 powyżej, jest przygotowana i przekazana Klientowi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w 

terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji.  

5. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, PCDM jest 

obowiązany: 

a. wyjaśnić przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej; 
b. wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone; 

c. wskazać przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. 

6. Do zachowania terminów, o których mowa ust. 4 lub ust. 5 lit c wystarczy wysłanie odpowiedzi przed ich upływem. 

7. W przypadku nieudzielania przez Dom Maklerski odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta, w terminie, o którym mowa w 

ust. 4, a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w terminie, o którym mowa w ust. 5 pkt c powyżej, reklamację uważa się za 
rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.  

8. Odpowiedź PCDM na Reklamację udzielana jest w sposób przystępny i zrozumiały, jest akceptowana przez Inspektora Nadzoru oraz 

zawiera w szczególności: 

a. informację o wyniku rozpatrzenia złożonej Reklamacji; 

b. informację na temat stanowiska PCDM w sprawie skierowanych zastrzeżeń w Reklamacji; 
c. w przypadku nieuwzględnienia Reklamacji Klienta w jakimkolwiek zakresie, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

pouczenie o możliwości odwołania, wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez rzecznika finansowego, 

wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego, przy czym wszelkie spory pomiędzy PCDM a Klientem, będącym 

konsumentem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby takiego Klienta, a w pozostałych przypadkach przez 

Sąd właściwy dla siedziby PCDM, 
d. w przypadku uwzględnienia Reklamacji- określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w takiej Reklamacji 

zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi; 

e. wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi z podaniem jej stanowiska służbowego. 

9. Odpowiedź na Reklamację konsumenta zawiera wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem 

odpowiednich postanowień umowy oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe także z przytoczeniem ich brzmienia, 
chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów. 

10. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji lub rozpatrzenia Reklamacji niezgodnie z żądaniem Klienta, Klient może złożyć 

odwołanie od decyzji PCDM w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na złożoną Reklamację. 



 

 

 

 

 

11. Odpowiedź PCDM na odwołanie Klienta jest decyzją ostateczną w ramach postępowania reklamacyjnego i musi być 

zaakceptowana przez Prezesa Zarządu. 

12. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w przypadku sporu z PCDM Klient może: 
a. zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z PCDM, 

b. wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego, przy czym wszelkie spory pomiędzy PCDM a Klientem, będącym 

konsumentem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby takiego Klienta, a w pozostałych przypadkach przez 

Sąd właściwy dla siedziby PCDM, 

c. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego po negatywnym rozpoznaniu Reklamacji 
przez PCDM. 

 

WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA NASTĘPCZE. 

1. PCDM analizuje na bieżąco dane związane z rozpatrywaniem Reklamacji w celu zapewnienia: 

a. identyfikacji nieprawidłowości powtarzających się lub nieprawidłowości o charakterze systemowym, jak również 
potencjalnego ryzyka prawnego i operacyjnego; 

b. identyfikacji przyczyn nieprawidłowości wskazanych w składanych Reklamacjach, w szczególności wynikających z 

organizacji PCDM i obowiązujących w niej procedur, jak również z konstrukcji oferowanych produktów; 

c. przeprowadzania bieżącej analizy wpływu zidentyfikowanych przyczyn nieprawidłowości na inne procesy lub produkty, 

także te, w związku z którymi PCDM nie otrzymała bezpośrednich Reklamacji; 
d. identyfikacji potencjalnych i rzeczywistych konfliktów interesów; 

e. usunięcia przyczyn zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz konfliktów interesów, w tym w zakresie konstruowania 

produktów; 

f. dostarczenia właściwym organom informacji dotyczących Reklamacji, ich rozpatrywania oraz podejmowanych działań 

następczych, w tym w szczególności sprawozdań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

REJESTR REKLAMACJI.  

1. PCDM prowadzi rejestr otrzymanych Reklamacji zawierający informacje o Reklamacjach w związku z działalnością prowadzoną 

przez PCDM w danym roku kalendarzowym oraz sposobie i terminie ich załatwienia.  

2. Za prowadzenie rejestru Reklamacji wpływających do PCDM oraz koordynację procesu ich rozpatrywania odpowiada Inspektor 
Nadzoru, lub wyznaczony przez niego, w porozumieniu z osobą kierującą właściwą merytorycznie jednostką organizacyjną PCDM, 

pracownik tej jednostki, który będzie odpowiedzialny za czynności związane z rozpatrzeniem Reklamacji. 

3. W rejestrze Reklamacji umieszcza się następujące dane: 

a. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) składającego Reklamację; 

b. adres i telefon kontaktowy; 
c. datę i miejsce złożenia Reklamacji; 

d. przedmiot Reklamacji; 

e. środki podjęte w celu załatwienia Reklamacji; 

f. termin załatwienia Reklamacji; 

4. Rejestr Reklamacji prowadzony jest w sposób ciągły, przez numerowanie kolejnych Reklamacji w danym roku kalendarzowym.  
5. Po zakończeniu każdego miesiąca, Inspektor Nadzoru przygotowuje zestawienie przyjętych i rozpatrzonych Reklamacji, które 

przedstawia Prezesowi Zarządu.  

6. Rejestr Reklamacji ma formę pisemną, przy czym może być prowadzony w formie elektronicznej.  

7. Za nadzór i koordynację procesu rozpatrywania Reklamacji odpowiada Inspektor Nadzoru. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim Agentom oraz pracownikom PCDM bezpośrednio zajmującym się świadczeniem 

usług i sprzedażą produktów oferowanych przez PCDM, rozpatrywaniem Reklamacji oraz sprawującym kontrolę i nadzór nad tymi 

procesami.  

2. Jakiekolwiek zmiany Załączników nie wymagają dla swej ważności zmiany Regulaminu.  
3. Jakiekolwiek zmiany Załączników mogą być dokonywane przez Inspektora Nadzoru za zgodą Zarządu lub bezpośrednio przez 

Zarząd i nie są traktowane jako zmiana Regulaminu.  

4. Agenci oraz Pracownicy będą informowani o wszelkich zmianach do Załączników, o ile zmiany te mają wpływ na zakres 

obowiązków Pracowników wynikających z Regulaminu.  

5. Osobą odpowiedzialną za przegląd i dbanie o aktualność i adekwatność Regulaminu jest Inspektor Nadzoru.  
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd PCDM. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA W 
PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A. 

 
Niniejsza Polityka wykonywania zleceń dotyczy usługi maklerskiej wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 

świadczonej przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. („Dom Maklerski”). 
Dom Maklerski jest zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta w 

związku z wykonaniem zlecenia klienta, uwzględniając w szczególności następujące czynniki: 

- cenę instrumentu finansowego,  

- koszty związane z wykonaniem zlecenia,  

- czas zawarcia transakcji,  
- prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia,  

- wielkość zlecenia i jego charakter. 

Miejsca wykonywania zleceń 

Dom Maklerski nie posiada dostępu do żadnego systemu wykonywania zlecenia w rozumieniu art. 64 rozp. 2017/565, to znaczy do rynku 

regulowanego, ASO, OTF, podmiotu systematycznie internalizującego transakcje ani animatora rynku lub innego podmiotu zapewniającego 
płynność instrumentów finansowych ani podmiotu, który w państwie trzecim spełnia rolę podobną do tych, które spełniają wyżej wymienione 

podmioty. 

1. Zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego są wykonywane w Domu Maklerskim, zgodnie z Regulaminem świadczenia 

usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego. 

2. Zapisy na instrumenty finansowe w ofertach organizowanych przez Dom Maklerski lub w których Dom Maklerski jest uczestnikiem 
konsorcjum oferującego, które zostały uznane za zlecenia nabycia instrumentów finansowych są realizowane przez emitenta instrumentów 

finansowych - w szczególności w formie dokonania przydziału instrumentów finansowych. 

Ranga czynników uwzględnianych celem uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta  

Wymóg podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta w związku z wykonaniem zlecenia 

klienta, uwzględniając w szczególności cenę instrumentu finansowego, koszty związane z wykonaniem zlecenia, czas zawarcia transakcji, 
prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia i jego charakter ma w przypadku zawierania transakcji 

instrumentami rynku niepublicznego znaczenie marginalne, z uwagi na fakt, że potencjalny zbiór zleceń przeciwstawnych jest z reguły bardzo 

ograniczony. Jeśli jest możliwe dokonanie wyboru zleceń przeciwstawnych to podstawowym kryterium jest cena transakcji brutto (czyli z 

uwzględnieniem pobieranej od klienta prowizji). Jeśli zaś ta jest równa w różnych wariantach realizacji transakcji to kryterium podstawowym 

staje się termin rozliczenia transakcji. 
W przypadku zapisów na instrumenty finansowe w ofertach, które zostały uznane za zlecenia nabycia instrumentów finansowych istotnym 

kryterium może być czas złożenia i opłacenia zapisu. W takich przypadkach Dom Maklerski będzie przekazywał informację o złożeniu i opłaceniu 

zapisu do emitenta lub lidera konsorcjum oferującego natychmiast po stwierdzeniu wpływu zapisu i środków. 

Co do zasady Dom Maklerski zapewnia niezwłoczne, uczciwe i należyte wykonywanie zleceń Klienta w odniesieniu do zleceń innych klientów 

oraz ewentualnych zleceń własnych Domu Maklerskiego. Zlecenia są realizowane i rozliczane w możliwie jak najkrótszym czasie, przy 
uwzględnieniu następujących zasad: 

a) zlecenia wykonywane na rachunek Klientów są niezwłocznie i dokładnie rejestrowane i alokowane;  

b) zlecenia są wykonywane w kolejności ich wpływu (chyba że charakter danego zlecenia lub panujące warunki rynkowe to uniemożliwiają lub 

jest to sprzeczne z interesem klienta) 

c) Klient detaliczny jest informowany o wszelkich istotnych trudnościach mogących wpłynąć na właściwe wykonanie zleceń natychmiast po 
stwierdzeniu takich trudności. 

 2.Jeżeli firma inwestycyjna odpowiada za nadzór lub organizację rozliczenia wykonanego zlecenia, podejmuje wszelkie uzasadnione działania, 

aby zapewnić niezwłoczne i prawidłowe przekazanie na rachunek odpowiedniego klienta instrumentów finansowych i funduszy klienta 

przyjętych w ramach rozliczenia wykonanego zlecenia. 3.Firma inwestycyjna nie wykorzystuje w sposób nieuprawniony informacji dotyczących 

zleceń klienta będących w toku wykonywania oraz podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu zapobieżenia nieuprawnionemu 
wykorzystywaniu takich informacji przez osoby zaangażowane. 

Możliwość różnicowania opłat 

1. Z tytułu wykonania zleceń kupna i sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego wykonywanych w Domu Maklerskim pobierana jest 

prowizja - zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów rynku niepublicznego. 
2. Z tytułu realizacji zapisów na instrumenty finansowe, które zostały uznane za zlecenia nabycia instrumentów finansowych i są realizowane 

przez emitenta instrumentów finansowych opłaty mogą być ustalone przez emitenta instrumentów finansowych i Dom Maklerski może nie 

mieć wpływu na ich wysokość. 

W związku z wykonywaniem zleceń Dom Maklerski otrzymuje od osób trzecich wyłącznie te płatności, których otrzymywanie jest dozwolone 

zgodne z art. 83d. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz informuje klienta o zachętach, które Dom Maklerski 



 

 

 

 

 

może otrzymywać od podmiotów trzecich oraz o opłatach naliczanych przez Dom Maklerski wobec wszystkich kontrahentów uczestniczących 

w transakcji, a w przypadku, gdy opłaty różnią się od siebie w zależności od klienta, w informacji podaje się maksymalną wysokość opłat lub 

zakres opłat, które mogą być należne.  
W przypadku gdy Dom Maklerski obciąża więcej niż jednego uczestnika transakcji informuje swoich klientów o wartości wszystkich korzyści 

pieniężnych lub niepieniężnych przez nią otrzymanych. 

Wnioski klientów o informacje  

W przypadku gdy klient składa Domowi Maklerskiemu uzasadnione i adekwatne do sytuacji wnioski o informacje na temat jej strategii lub 

uzgodnień oraz sposobu dokonywania ich przeglądów, ta Dom Maklerski udziela zrozumiałych odpowiedzi w rozsądnym terminie.  

Informacje dla klientów detalicznych 

Dom Maklerski przekazuje klientom detalicznym zwięzłe informacje na temat niniejszej Polityki wykonywania zleceń, zawierające w 

szczególności dane o całkowitych ponoszonych przez nich kosztach.  
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INFORMACJA 

dotycząca Polityki wykonywania zleceń 

w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 
 

sporządzona zgodnie z art. 66 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć 

zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. 

 
Polityka wykonywania zleceń w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. („Dom Maklerski”) została przyjęta Uchwałą nr 2/IV/2018 Zarządu z dnia 20 kwietnia 

2018 r. Polityka dotyczy usługi maklerskiej wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych świadczonej przez Dom Maklerski. 

1. Cechy Polityki wykonywania zleceń  

a) Ranga, jaką Dom Maklerski przykłada zgodnie z kryteriami określonymi w art. 59 ust. 1 do czynników, o których mowa w art. 27 ust. 1 dyrektywy 

2014/65/UE (art. 73a ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), lub procesu, za pomocą którego Dom Maklerski określa rangę tych 
czynników 

Wymóg podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku z wykonaniem zlecenia Klienta, 

uwzględniając w szczególności cenę instrumentu finansowego, koszty związane z wykonaniem zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo 

zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia i jego charakter ma w przypadku zawierania transakcji instrumentami rynku niepublicznego 

znaczenie marginalne, z uwagi na fakt, że potencjalny zbiór zleceń przeciwstawnych jest z reguły bardzo ograniczony. Jeśli jest możliwe dokonanie wyboru 
zleceń przeciwstawnych to podstawowym kryterium jest cena transakcji brutto (czyli z uwzględnieniem pobieranej od Klienta prowizji). Jeśli zaś ta jest 

równa w różnych wariantach realizacji transakcji to kryterium podstawowym staje się termin rozliczenia transakcji. 

W przypadku zapisów na instrumenty finansowe w ofertach, które zostały uznane za zlecenia nabycia instrumentów finansowych istotnym kryterium 

może być czas złożenia i opłacenia zapisu. W takich przypadkach Dom Maklerski będzie przekazywał informację o złożeniu i opłaceniu zapisu do emitenta 

lub lidera konsorcjum oferującego natychmiast po stwierdzeniu wpływu zapisu i środków. 
b)  lista systemów wykonywania zleceń, co do których firma ma duże zaufanie, jako do systemów pozwalających jej konsekwentnie wypełnić 

obowiązek podejmowania wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku przy wykonywaniu zleceń Klienta oraz 

określić, które systemy wykonywania zleceń są wykorzystywane w odniesieniu do każdej kategorii instrumentów finansowych, zleceń Klientów 

detalicznych, zleceń Klientów profesjonalnych i SFT  

Dom Maklerski nie posiada dostępu do żadnego systemu wykonywania zlecenia w rozumieniu art. 64 rozp. 2017/565, to znaczy do rynku regulowanego, 
ASO, OTF, podmiotu systematycznie internalizującego transakcje ani animatora rynku lub innego podmiotu zapewniającego płynność instrumentów 

finansowych ani podmiotu, który w państwie trzecim spełnia rolę podobną do tych, które spełniają wyżej wymienione podmioty 

c) lista czynników wykorzystywanych do wyboru systemu wykonywania zleceń, w tym czynników jakościowych takich jak systemy rozliczeniowe, 

automatyczne mechanizmy zawieszania obrotu, zaplanowane działania oraz wszelkie inne odpowiednie aspekty, a także rangę każdego takiego 

czynnika; Informacje o czynnikach wykorzystywanych do wyboru systemu wykonywania zleceń są zgodne z mechanizmami kontrolnymi 
stosowanymi przez firmę w celu wykazania wobec Klientów, że najlepsze wykonywanie odbywało się w sposób ciągły przy dokonywaniu przeglądu 

adekwatności jej polityki i uzgodnień;  

Dom Maklerski nie posiada dostępu do żadnego systemu wykonywania zleceń 

d) w jaki sposób czynniki wykonywania w postaci ceny, kosztów, szybkości, prawdopodobieństwa wykonania oraz wszelkiego rodzaju inne 

odpowiednie czynniki są brane pod uwagę w ramach wszelkich wystarczających działań w celu uzyskania możliwie najlepszego dla Klienta wyniku 
W przypadku zawierania transakcji instrumentami rynku niepublicznego podstawowym kryterium wyboru zleceń przeciwstawnych jest cena transakcji 

brutto. Jeśli zaś ta jest równa we wszystkich wariantach realizacji transakcji to kryterium podstawowym staje się termin rozliczenia transakcji. 

W przypadku zapisów na instrumenty finansowe w ofertach, które zostały uznane za zlecenia nabycia instrumentów finansowych istotnym kryterium 

może być czas złożenia i opłacenia zapisu. 

e) informacja, że Dom Maklerski wykonuje zlecenia poza systemem obrotu, konsekwencje takiego działania, na przykład ryzyko po stronie 
kontrahenta wynikające z wykonywania zlecenia poza systemem obrotu, a na wniosek Klienta dodatkowe informacje na temat konsekwencji 

takiego sposobu wykonywania;  

Dom Maklerski wykonuje zlecenia wyłącznie poza systemem obrotu. ze względu na fakt, że przedmiotem wykonywanych zleceń jest nabywanie i zbywanie 

instrumentów rynku niepublicznego, czyli instrumentów finansowych, które nie są notowane w żadnym systemie obrotu. 

W przypadku zapisów na instrumenty finansowe w ofertach, które zostały uznane za zlecenia nabycia instrumentów finansowych przedmiotem 
wykonywanych zleceń jest nabywanie praw do otrzymania instrumentów finansowych, które również nie są notowane w systemach obrotu. 

f) wyraźne i jednoznaczne ostrzeżenie, że wszelkiego rodzaju konkretne dyspozycje ze strony Klienta mogą uniemożliwić Domowi Maklerskiemu 

podjęcie kroków, które zostały opracowane i wdrożone w ramach polityki wykonywania zleceń w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku przy 

wykonywaniu takich zleceń w odniesieniu do elementów, których wspomniane dyspozycje dotyczą 

Wszelkie dyspozycje dotyczące złożonego zlecenia, w szczególności jego modyfikacje (np. podwyższenie ceny kupna lub obniżenie ceny sprzedaży) mogą 
wpływać negatywnie na warunki realizacji lub możliwość realizacji zlecenia. 

g) zwięzłe informacje na temat procesu wyboru systemów wykonywania zleceń, zastosowanych strategii wykonania, procedur i procesów 

wykorzystywanych do analizy uzyskanej jakości wykonania oraz sposobu monitorowania i weryfikowania przez firmy, że osiągnięte zostały 

możliwie najlepsze wyniki dla Klientów 

Dom Maklerski nie posiada dostępu do żadnego systemu wykonywania zleceń. 
2. W przypadku stosowania różnych opłaty w zależności od systemu wykonywania zleceń Dom Maklerski objaśnia te różnice przy zachowaniu 

wystarczającego stopnia szczegółowości, tak aby umożliwić Klientowi zrozumienie zalet i wad związanych z wyborem konkretnego systemu 

wykonywania zleceń 

Dom Maklerski nie posiada dostępu do żadnego systemu wykonywania zleceń. 
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3. W przypadku zachęcania Klientów do wyboru systemu wykonywania zleceń, podaje się rzetelne, wyraźne i niewprowadzające w błąd informacje, 

tak aby uniemożliwić Klientowi wybór konkretnego systemu wykonywania zleceń wyłącznie na podstawie polityki cenowej stosowanej przez Dom 

Maklerski 

Dom Maklerski nie posiada dostępu do żadnego systemu wykonywania zleceń. 
6. Dom Maklerski otrzymuje wyłącznie te płatności od osób trzecich, które są zgodne z art. 24 ust. 9 dyrektywy 2014/65/UE (art. 83d. ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi) oraz informuje Klientów o zachętach, które może otrzymywać od systemów wykonywania zleceń. W informacji tej 

podaje się opłaty naliczane przez firmę inwestycyjną wobec wszystkich kontrahentów uczestniczących w transakcji, a w przypadku, gdy opłaty 

różnią się od siebie w zależności od Klienta, w informacji podaje się maksymalną wysokość opłat lub zakres opłat, które mogą być należne 

Dom Maklerski nie posiada dostępu do żadnego systemu wykonywania zleceń. 
7. W przypadku, gdy Dom Maklerski obciąża więcej niż jednego uczestnika transakcji, zgodnie z art. 24 ust. 9 dyrektywy 2014/65/UE (art. 83d. ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi) i jej środków wykonawczych, informuje swoich Klientów o wartości wszystkich korzyści pieniężnych lub 

niepieniężnych przez nią otrzymanych 

W przypadku gdy Dom Maklerski obciąża więcej niż jednego uczestnika transakcji informuje swoich Klientów o wartości wszystkich korzyści pieniężnych 

lub niepieniężnych przez nią otrzymanych. 
8. W przypadku, gdy Klient składa Domowi Maklerskiemu uzasadnione i proporcjonalne wnioski o informacje na temat jej strategii lub uzgodnień 

oraz sposobu dokonywania ich przeglądów, Dom Maklerski udziela jasnych odpowiedzi w rozsądnym terminie 

We wskazanych przypadkach Dom Maklerski udziela zrozumiałych odpowiedzi w rozsądnym terminie. 

9. W przypadku, gdy Dom Maklerski wykonuje zlecenia na rzecz Klientów detalicznych, przekazuje tym Klientom zwięzłe informacje na temat 

odpowiedniej polityki, skupiając się przy tym na całkowitych ponoszonych przez nich kosztach. Zwięzłe informacje zawierają także odnośnik do 
najnowszych danych dotyczących jakości wykonania, które są publikowane zgodnie z art. 27 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE dla każdego systemu 

wykonywania zleceń wymienionego przez firmę inwestycyjną w jej polityce wykonywania zleceń  

Dom Maklerski przekazuje Klientom detalicznym zwięzłe informacje na temat niniejszej Polityki wykonywania zleceń, zawierające w szczególności dane 

o całkowitych ponoszonych przez nich kosztach. 
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WZÓR WNIOSKU KLIENTA O ZMIANĘ PRZYZNANEJ KATEGORII. 
 

Wniosek dotyczy (prosimy o wypełnienie): 

 

- Następującej usługi maklerskiej _____________________________________________________________________lub 

- Następującej Transakcji ___________________________________________________________________________lub 

- Następujących instrumentów finansowych ______________________________________________________________ 

na których potrzeby chcę być traktowany jak klient profesjonalny. 

 

Podpisując niniejszy wniosek o przyznanie statusu Klienta profesjonalnego, oświadczam(y), że jestem/jesteśmy świadomi korzystania z mniejszego 

zakresu ochrony gwarantowanej Dyrektywą MiFID II 

Ponadto oświadczam(y), że spełniam(y) dwa z poniższych wymogów (prosimy zaznaczyć wymogi, które Państwo spełniacie): 

…………………… (tak/nie) – zawierałem/am transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, na odpowiednim 

rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów; 

…………………… (tak/nie) – wartość Naszego portfela instrumentów finansowych łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, wynosi 

co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro; 

…………………… (tak/nie) – pracuję lub pracowałem/am w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej 

dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz 

na podstawie zawieranej umowy. 

Oświadczam(y) ponadto, że Dom Maklerski poinformował nas i znane nam są zasady traktowania przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych w 

ramach świadczonych usług inwestycyjnych oraz że klientom profesjonalnym przysługuje niższy poziom ochrony niż klientom detalicznym.  

Zobowiązujemy się do informowania Domu Maklerskiego o wszelkich zmianach mających wpływ na przyznanie nam kategorii Klienta profesjonalnego. 

 

Nazwa podmiotu ________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko    ________________________________________________________________________ 

Stanowisko          _________________________________________________________________________ 

 

Data ____ / ____ / ________ (DD/MM/YYYY) 

 

 

 

Podpis _____________________________________________________________________________ 
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INFORMACJA OGÓLNA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH PRZYJMOWANYCH I 

PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A. 

 
Poniższa informacja została przygotowana na podstawie § 9 Rozporządzenia w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o 

których mowa w art. 70 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych z dnia 30 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz.1112). 
 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE UZYSKIWANE W ZAKRESIE USŁUGI OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI 

PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

 

A. AKCJE I OBLIGACJE  

Wynagrodzenie należne PCDM od emitenta z tytułu oferowania akcji lub obligacji, wypłacane bezpośrednio przez emitenta tych papierów wartościowych 
na podstawie umów oferowania zawartych między Domem Maklerskim, a emitentem (w tym w związku z udziałem PCDM w konsorcjum oferującym dla 

ofert, w których PCDM nie występuje jako samodzielny oferujący), przedstawia poniższa tabela: 

 

Wynagrodzenie z tytułu oferowania liczone od wartości przyjętych zapisów na akcje 0,25% - 10,00% 

Wynagrodzenie  z tytułu oferowania liczone od wartości przyjętych zapisów na obligacje 0,25% - 8,00% 

  

B. CERTYFIKATY INWESTYCYJNE 
Wynagrodzenie należne PCDM z tytułu oferowania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte wypłacane są na 

podstawie umów oferowania zawartych z danym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. PCDM pobiera wynagrodzenie w oparciu o opisane poniżej 

modele rozliczeń bądź ich kombinację. Przez kombinację należy rozumieć zarówno możliwość pobierania tylko jednego niżej opisanego świadczenia 

pieniężnego lub połączeniu razem kilku z nich. To czy dany model rozliczeniowy (kombinacja świadczeń pieniężnych) został wybrany dla danego funduszu 

może wynikać ze specyfiki danego funduszu czy też z charakteru relacji biznesowych z danym Towarzystwem.  
 

1. Świadczenie pieniężne obliczane w oparciu o opłatę za zarządzanie inkasowaną cyklicznie przez dane towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych. 

Wysokość tego wynagrodzenia jest każdorazowo regulowana w umowie pomiędzy Domem Maklerskim, a danym Towarzystwem Funduszy 

Inwestycyjnych/ funduszem i stanowi % opłaty za zarządzanie pobieranej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i zależy zarówno od czynników 

ogólnych jak i indywidualnej sytuacji klienta. Do tych zależności można zaliczyć: 

 

a. Wysokości stawki pobieranej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w ramach 

swojej polityki przychodowej ustala opłatę za zarządzanie w wysokości maksymalnej ustalonej w statucie danego funduszu 

inwestycyjnego. Kwota pieniężna przedmiotowego świadczenia wypłacanego PCDM rośnie wraz z wysokością stawki pobieranej 
przez TFI. 

b. Wartość zainwestowanego przez inwestora kapitału. Stawki opłaty za zarządzanie, z którymi powiązane jest przedmiotowe 

świadczenie wyrażone są w procentach. Oznacza, to że im wyższa jest kwota inwestycji, tym wyższa jest kwota opłaty za 

zarządzanie pobieranej przez Towarzystwo od danego typu jednostek uczestnictwa, co przekłada się na wyższą kwotę świadczenia 

należnego PCDM.   
c. Zmiany wartości inwestycji widocznej we wzroście bądź spadku WANCI funduszu. Pozytywny wynik zarządzania funduszem 

przekłada się na wzrost wartości certyfikatu inwestycyjnego co równocześnie skutkuje ogólnym wzrostem aktywów funduszu. 

Następstwem tego jest kwotowy wzrost opłaty za zarządzanie i tym samym wzrost wynagrodzenia PCDM. W przypadku spadku 

wartości aktywów, następuje analogiczny spadek wartości wynagrodzenia Towarzystwa i PCDM 

d. Okresu trwania inwestycji. Opłata za zarządzanie jest pobierana za każdy dzień inwestycji. 
e. Kosztów obciążających fundusz. Każdy fundusz ponosi koszty opisane w statucie funduszu. Ich wielkość wpływa bezpośrednio na 

wartość aktywów funduszu. Im wyższe koszty obciążające fundusz tym niższa wartość pobieranej opłaty za zarządzanie, a co za 

tym idzie wynagrodzenie PCDM. 

f. Wyników inwestycyjnych danego funduszu inwestycyjnego. Choć należy to do rzadkich przypadków wartość pobieranej opłaty za 

zarządzanie może być zależna od wyników inwestycyjnych osiągniętych przez fundusz. W takim przypadku wyższa stawka opłaty 
pobieranej przez Towarzystwo będzie pobierana w momencie osiągnięcia lepszych wyników.  

 

Przykład: 

Jeśli opłata TFI wynosi 2% a PCDM otrzymuje 40% tej opłaty, to wysokość finalna opłaty za zarządzanej otrzymanej przez PCDM wynosi 0,8% wartości netto 

aktywów funduszu w przeliczeniu na Uczestników obsługiwanych przez PCDM. 
Gdyby stawka opłaty dla Towarzystwa wynosiła 4% a PCDM otrzymywał 60% z niej to finalne świadczenie wypłacone PCDM wniesie 2,4% wartości netto 

aktywów funduszu w przeliczeniu na Uczestników obsługiwanych przez PCDM. 

 

Przyjęcie powyższego świadczenia jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia przez PCDM łącznie poniższych przesłanek: 

 
a. świadczenie jest przyjmowane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez PCDM na rzecz klienta, 
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b. jego przyjęcie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez PCDM w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego 

obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klienta, 

c. informacja o świadczeniu, w tym o jego istocie i wysokości, a w przypadku, gdy wysokość nie może zostać oszacowana - o sposobie 

ustalania wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed 
rozpoczęciem świadczenia danej usługi maklerskiej, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku przekazania 

klientowi lub potencjalnemu klientowi informacji sporządzonej w formie ujednoliconej. 

 

Każdorazowo aktualna i szczegółowa wysokość wyżej wskazanego świadczenia w odniesieniu do konkretnego funduszu zostanie ujawniona na 

wniosek Klienta złożony w siedzibie PCDM lub Agenta. 

PCDM raz w roku przekazuje Klientowi informacje o faktycznie pobranych świadczeniach w powyższym zakresie (koszty ex post). 

 
Obecnie wynagrodzenie PCDM z tytułu udziału w pobranej przez fundusze inwestycyjne opłacie stałej za zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych oscyluje w przedziale 50-70% całej stawki. Wynagrodzenie to może ulec zmianie w przyszłości. 

 

2. Świadczenie pieniężne obliczane na podstawie opłaty manipulacyjnej pobieranej w związku z nabyciem certyfikatu inwestycyjnego. 

 
Wysokość tego wynagrodzenia jest każdorazowo regulowana w umowie pomiędzy Domem Maklerskim, a danym Towarzystwem Funduszy 

Inwestycyjnych / funduszem i zależy zarówno od czynników ogólnych jak i indywidualnej sytuacji klienta. Do tych zależności można zaliczyć: 

 

a. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez fundusz. Wysokość przedmiotowej opłaty jest uregulowana w statucie 

funduszu. Im wyższa stawka określona w tym dokumencie tym wyższe świadczenie przyjmowane przez PCDM. Wysokość opłaty 
manipulacyjnej wpływa na wartość początkową inwestycji. 

b. Wartość zainwestowanego przez inwestora kapitału. Im większa kwota inwestycji przeznaczona przez inwestora tym wielkość 

opłaty manipulacyjnej rośnie proporcjonalnie. 

 

Przykładowo, jeśli opłata manipulacyjna wynosi 2% wartości nabytych certyfikatów inwestycyjnych, a PCDM otrzymuje 40% z tej opłaty, to wysokość opłaty 
manipulacyjnej otrzymanej przez PCDM wynosi 0,8% tej opłaty. Wartość początkowa inwestycji wynosi wtedy 102% wpłacanej przez inwestora kwoty na 

objęcie certyfikatów inwestycyjnych. Przy inwestycji inwestora w wysokości 204 tys. zł, świadczenie to wygeneruje 1,6 tysięcy przychodu dla PCDM, 200 tys. 

zostanie zainwestowane w certyfikaty funduszu natomiast pozostała kwota zostanie pobrana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 

 

Obecnie, co do zasady, przedmiotowe wynagrodzenie PCDM wynosi 100% opłaty manipulacyjnej. Wynagrodzenie to może ulec zmianie w przyszłości. 
 

Każdorazowo aktualna i szczegółowa wysokość wyżej wskazanego świadczenia w odniesieniu do konkretnego funduszu zostanie ujawniona na 

wniosek Klienta złożony w siedzibie PCDM lub Agenta. 

PCDM raz w roku przekazuje Klientowi informacje o faktycznie pobranych świadczeniach w powyższym zakresie (koszty ex post). 

 

3. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu oferowania certyfikatów inwestycyjnych. 

 

Wysokość tego wynagrodzenia jest każdorazowo regulowana w umowie pomiędzy Domem Maklerskim, a danym Towarzystwem Funduszy 
Inwestycyjnych / funduszem. Wynagrodzenie to stanowi ekwiwalent świadczonej usługi maklerskiej na rzecz funduszu, polegającej na oferowaniu 

certyfikatów inwestycyjnych. 

Wysokość przedmiotowego wynagrodzenia zależna jest od wartości inwestycji - wynagrodzenie PCDM stanowi % od wartości nabytych za pośrednictwem 

PCDM certyfikatów inwestycyjnych, wobec czego im wyższa wartość inwestycji, tym wyższe wynagrodzenie PCDM. Wynagrodzenie powyższe płatne jest 

w z góry określonej liczbie miesięcznych rat.   
 

Obecnie wynagrodzenie PCDM z tytułu oferowania mieści się w przedziale 8-14% wartości nabytych certyfikatów inwestycyjnych 

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE UZYSKIWANE OD EMITENTÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

 
PCDM w ramach wykonywania usług oferowania instrumentów finansowych organizuje wspólnie z emitentami tych instrumentów różnego rodzaju 

konferencje, seminaria, szkolenia czy spotkania z Klientami, Pracownikami PCDM lub Agentami PCDM. Wydarzenia takie mają charakter szkoleniowy i/lub 

motywacyjny oraz zależności od ich formy i wielkości odbywają się w siedzibie lub poza siedzibą PCDM. W wybranych przypadkach koszt organizacji 

takich wydarzeń jest w całości lub części pokrywany przez emitentów, co dla PCDM, jego Pracowników i Agentów może stanowić dodatkowe świadczenie 

niepieniężne. 
 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE PRZEKAZYWANE DO AGENTÓW FIRMY INWESTYCYJNEJ 

 

PCDM świadczy swoje usługi za pośrednictwem Agentów firmy inwestycyjnej („Agent”). Za wykonywanie czynności agencyjnych w imieniu i na rzecz domu 

maklerskiego, PCDM przekazuje Agentom część świadczeń pieniężnych uzyskiwanych od emitentów z tytułu oferowania akcji, obligacji lub certyfikatów 
inwestycyjnych na rynku pierwotnym w ofercie publicznej lub niepublicznej. 

Wartość przekazywanych świadczeń pieniężnych w zależności od indywidualnych ustaleń z Agentem mieści się w przedziale od 50% do 90% świadczenia 

przyjmowanego przez PCDM od emitentów oferowanych instrumentów finansowych. 
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INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ŚWIADCZENIACH PRZYJMOWANYCH I PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A. 

 

Informacja szczegółowa o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i przekazywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.  
udostępniana jest Klientowi na jego żądanie do wglądu w siedzibie Prosper Capital Dom Maklerski S.A. lub w siedzibie Agenta, po uprzednim podpisaniu 

przez Klienta oświadczenia o zachowaniu poufności.  
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I. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 
dnia 01 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) („Ustawa AML”) 

 
 

Beneficjent rzeczywisty -  rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące 

bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z 

okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności 

lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są 

nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym: 

a.  w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania 

informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im 

przepisom prawa państwa trzeciego: 

− osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności 

więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, 

− osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także 

jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 

− osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie 

przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie 

dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo 

użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 

− osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej 

uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 395 i 398), lub 

− osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku 

możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, 

drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub 

finansowania terroryzmu. 



 

I. Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  z dnia 9 marca 2017 
r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 648)  ("Ustawa CSR") 
 
 

1. Definicje statusów CRS Klienta instytucjonalnego  
 

Status CRS Klienta Instytucjonalnego  Definicja  Przykładowe podmioty  
Instytucja finansowa  Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na 

życie, dom maklerski, fundusz 
inwestycyjny, fundusz emerytalny lub 
inny podmiot prowadzący analogiczną 
działalność, tj. działalność w zakresie:  
a) przyjmowania depozytów,  
b)oferowania ubezpieczeń z elementem 
inwestycyjnym,  
c) przechowywania aktywów na rzecz 
innych osób,  
d) inwestowania, zarządzania lub 
administrowania środkami finansowymi 
innych osób.  
 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. 
następujące podmioty:  
a) Bank (w tym bank spółdzielczy),  
b) SKOK,  
c) Zakład ubezpieczeń na życie,  
d) Dom maklerski,  
e) Fundusz inwestycyjny,  
f) Fundusz emerytalny,  
g) Trust.  
 

Aktywny podmiot niefinansowy - 
podmiot giełdowy lub powiązany  
z podmiotem giełdowym  

Podmiot niebędący instytucją 
finansową, który jest notowany na 
rynku giełdowym lub jest powiązany w 
rozumieniu CRS (50% udział 
bezpośredni lub pośredni w podmiocie 
składającym oświadczenie ma podmiot 
notowany na giełdzie, podmiot 
składający oświadczenie posiada taki 
udział w podmiocie notowanym na 
giełdzie lub też jeden podmiot posiada 
taki udział w podmiocie składającym 
oświadczenie i podmiocie notowanym 
na giełdzie).  

Wskazane obok warunki spełniają m.in. 
następujące podmioty:  
a) Spółka notowana na giełdzie w 
Polsce lub w innym kraju,  
b) Podmiot należący do grupy 
kapitałowej, w której podmiot 
dominujący jest notowany na giełdzie w 
Polsce lub innym kraju.  
 

Aktywny Podmiot Niefinansowy - 
instytucje rządowe, bank centralny, 
organizacje międzynarodowe  

Podmiot niebędący instytucją 
finansową, posiadający jeden z 
poniższych statusów:  
a) instytucji rządowej,  
b) banku centralnego, '  
c) organizacji międzynarodowej.  
 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. 
następujące podmioty:  
a) Organy administracji rządowej, 
agencje rządowe, jednostki samorządu 
terytorialnego,  
b) Narodowy Bank Polski lub bank 
centralny innego kraju,  
c) ONZ, NATO.  
 

Aktywny Podmiot Niefinansowy - inne  Podmiot niebędący instytucją 
finansową, u którego ponad 50% 
dochodów brutto w poprzednim roku 
kalendarzowym miało charakter 
aktywny (tj. inny niż dochody o 
charakterze inwestycyjnym takie jak 
odsetki, dywidendy, przychody ze 
sprzedaży papierów wartościowych, z 
instrumentów pochodnych, z funduszy 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. 
następujące podmioty:  
a) spółka prowadząca działalność 
handlową, produkcyjną lub świadcząca 
usługi z siedzibą w Polsce lub w innym 
kraju.  
b) organizacje charytatywne.  
 



 

inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% 
aktywów posiadanych przez ten 
podmiot w poprzednim roku 
kalendarzowym stanowiły aktywa, które 
generują dochód aktywny.  
Do tej kategorii zaliczają się również 
podmioty wykonujące działalność 
charytatywną, zwolnione w kraju swojej 
siedziby z opodatkowania.  

Pasywny Podmiot Niefinansowy  Podmiot niebędący instytucją 
finansową, posiadający siedzibę w 
Polsce lub innym kraju, nie zaliczający 
się do żadnej z kategorii Aktywnego 
Podmiotu Niefinansowego wskazanych 
powyżej.  
Do tej kategorii zaliczają się również 
podmioty inwestycyjne (np. fundusze, 
trusty) z krajów, które nie przystąpiły do 
CRS (np, USA).  

Wskazane obok warunki spełniają m.in. 
następujące podmioty:  
a) spółka (istniejąca dłużej niż 24 
miesiące), nieprowadząca rzeczywistej 
działalności gospodarczej, osiągająca 
jedynie dochody inwestycyjno- 
oszczędnościowe,  
b) spółka działająca na zasadach 
holdingu, która jest właścicielem 
instytucji finansowych,  
c) Fundusz inwestycyjny lub trust z USA.  
 

 
 
 



 

 

I. 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 2015 r. poz. 1712)  
("Ustawa FATCA") 

 
1. 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: 
e. osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w ciągu roku 

podatkowego i, jednocześnie 
f. 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. 

 
2. Definicje statusów FATCA Klienta instytucjonalnego  

 
 

Status FATCA Klienta Instytucjonalnego  Definicja  

Podatnik USA będący szczególną osobą amerykańską: 
To podmiot, który posiada siedzibę w USA i jednocześnie nie należy do jednej z 
poniższych kategorii: 
a) podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim 
podmiotem, 
b) bank, 
c) organizacja zwolnioną z podatku na podstawie przepisów USA, 
d) podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA 
e) spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, 
f) dealer papierów wartościowych lub broker, 
g) fundusz typu trust 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące 
podmioty: Spółka posiadająca siedzibę w USA i 
nienotowana na giełdzie papierów wartościowych w 
USA. 

Podatnik USA niebędący szczególną osobą amerykańską 
To podmiot, który posiada siedzibę w USA i jednocześnie należy do jednej z 
poniższych kategorii: 
a) podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim 
podmiotem, 
b) bank, 
c) organizacja zwolnioną z podatku na podstawie przepisów USA, 
d) podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA 
e) spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, 
f) dealer papierów wartościowych lub broker, 
g) fundusz typu trust 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące 
podmioty: Amerykański Bank, Amerykański Fundusz 
inwestycyjny, Amerykański dealer papierów 
wartościowych lub broker, Spółka notowana na 
giełdzie w USA, Amerykańska fundacja lub 
stowarzyszenie. 



 

Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa  (zgodna z FATCA) 
Polska lub zagraniczna (ale inna niż amerykańska) instytucja finansowa (tj. m.in. 
bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty inwestycyjne, dom maklerski, 
fundusz inwestycyjny czy podmiot prowadzący działalność w zakresie 
przechowywania aktywów) zarejestrowane na portalu Internal Revenue Service 
(urząd podatkowy USA – w skrócie „IRS”) 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące 
podmioty: Zarejestrowany na portalu IRS 
(posiadający numer GIIN): Bank z siedzibą poza USA, 
Fundusz inwestycyjny z siedzibą poza USA, 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą 
poza USA, Dom maklerski z siedzibą poza USA, 
Zakład ubezpieczeń z siedzibą poza USA. 

Wyłączona instytucja finansowa (nieuczestnicząca instytucja finansowa – 
niezgodna z FATCA) 
Instytucja Finansowa (tj. m.in. bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty 
inwestycyjne, dom maklerski, fundusz inwestycyjny czy podmiot prowadzący 
działalność w zakresie przechowywania aktywów), która nie została zwolniona z 
obowiązków wynikających z FATCA i niezarejestrowana na portalu Internal 
Revenue Service (instytucja niezgodna z FATCA) 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące 
podmioty: Niezarejestrowany na portalu IRS  
(nieposiadający numeru GIIN): Bank z siedzibą poza 
USA, Fundusz, inwestycyjny z siedzibą poza USA, 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą 
poza USA, Dom maklerski z siedzibą poza USA, 
Zakład ubezpieczeń z siedzibą poza USA. 

Zwolniony uprawniony odbiorca (podmiot non profit) 
Do kategorii zaliczane są następujące podmioty wykonujące działalność o 
charakterze niekomercyjnym: 
a) rządy państw oraz podległe im jednostki organizacyjne a także jednostki 
samorządu terytorialnego, oraz należące do rządów i samorządów w całości 
agencje i inne jednostki sektora finansów publicznych, 
b) organizacje międzynarodowe oraz agencje i inne jednostki organizacyjne w 
całości należące do tych organizacji  
c) banki centralne. 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące 
podmioty: Skarb Państwa,  Gmina, powiat, 
województwo,  Publiczne szkoły, szpitale i publiczne 
(będące w całości własnością Skarbu Państwa lub 
jednostki samo-rządu terytorialnego), OFE, IKE, IKZE. 

Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa (zwolniona z FATCA) 
Grupa instytucji finansowych zwolnionych z obowiązków wynikających z FATCA i 
nie posiadających obowiązku rejestracji na portalu Internal Revenue Service, 
obejmująca w szczególności małe, lokalne instytucje finansowe (działające w 
formie banków spółdzielczych lub SKOK) oraz fundusze emerytalne. 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące 
podmioty: Bank spółdzielczy, SKOK, Emitent kart 
kredytowych (np. Visa lub MasterCard). 

Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach  
Podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące 
instytucją finansową, które spełniają jedną z poniższych przesłanek: 
a) ponad 50% dochodów brutto tych podmiotów w poprzednim roku 
kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze 
inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów 
wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) 
oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez te podmioty w poprzednim roku 
kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują przychód aktywny, 
b) podmiot jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu 
FATCA z takim podmiotem,  
c) podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej 
siedziby z opodatkowania. 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące 
podmioty: Spółka notowana na giełdzie w Polsce lub 
w innym państwie, Spółka prowadząca działalność 
gospodarczą w zakresie produkcji lub świadczenia 
usług. 

Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach  
bez amerykańskiego Beneficjenta rzeczywistego  
Podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące 
instytucją finansową i niezaliczające się do żadnej z ww. kategorii (statusów) 
FATCA. 

Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące 
podmioty: Spółka działająca na zasadach holdingu, 
która jest właścicielem instytucji finansowych, 
Spółka, która istnieje dłużej niż 24 miesiące i nie 
prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 



 

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

 
 

1. Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne (PEP) – 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, 

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. 
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