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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. 
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§ 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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