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ANKIETA ODPOWIEDNIOŚCI 

[Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń PPZ] 

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

Rodzaje usług, transakcji i instrumentów finansowych, które są znane Klientowi 

1. FIO4. Zalecany okres inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych:

 wynosi od 6 do 12 miesięcy 

 zależy od strategii inwestycyjnej danego funduszu inwestycyjnego

 powiązany jest z wykupem instrumentów finansowych, które nabył fundusz

2. SFIO4. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może przewidywać utworzenie rady inwestorów jako:

 organu kontrolnego

 organu polubownego

 organu sankcyjnego

3. FIO1. Celami inwestycyjnymi funduszu inwestycyjnego otwartego (FIO) mogą być:

 ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego

 wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokowanych środków

 wszystkie odpowiedzi powyższe są poprawne

4. Wskaż proszę usługę, dzięki której firma inwestycyjna może przekazać zlecenie nabycia np. obligacji na rynku pierwotnym:

 usługa doradztwa inwestycyjnego

 usługa przyjmowania i przekazywania zleceń

 usługa zarządzania portfelami,

Charakter, wielkość i częstotliwość transakcji na instrumentach finansowych prowadzonych przez klienta oraz okres, w którym 

były prowadzone 

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


Kapitał zakładowy 8.306.691,00 zł, w pełni opłacony, NIP 5252199110 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000065126

Strona 2 z  5 

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 

‘Na poniższe pytania odpowiada kod pytań: O5, A5 i F5 (wystarczy przynajmniej jedna poprawna odpowiedź) w ankietach Grup 

Docelowych 

 nie inwestowałem w obligacje, akcje oraz FIZ w okresie ostatnich pięciu lat:

5. O5. A5. F5. Inwestowałem w obligacje, akcje oraz fundusze inwestycyjne zamknięte w okresie ostatnich pięciu lat:

 dokonując co najmniej 5 transakcji lub transakcji o łącznej kwocie nabycia co najmniej 100 tys. zł

 mniej niż 5 transakcji o łącznej kwocie nabycia poniżej 100 tys. zł

 nie inwestowałem

Poziom wykształcenia, a także obecny zawód lub poprzednie, istotne w rozpatrywanym względzie zawody klienta lub 

potencjalnego klienta 

6. Mam wykształcenie wyższe:

 tak

 nie

7. Wykonywany zawód lub poprzednio wykonywana praca:

 była związana z rynkiem finansowym i była wykonywana dłużej niż rok

 nie spełniała powyższego warunku

B. Złożoność produktów

8. FIO3. Jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego:

 mogą być przedmiotem zastawu ale nie podlegają dziedziczeniu

 mogą być sprzedane na rzecz osób trzecich (na rynku wtórnym)

 mogą podlegać dziedziczeniu i być przedmiotem zastawu

9. O4. Kowenanty (przypadki naruszenia) szczegółowo opisywane w Warunkach Emisji Obligacji to:

 inaczej daty ustalenia praw do odsetek z obligacji

 dodatkowe zobowiązania emitenta o charakterze zabezpieczającym interes inwestorów

10. SFIO2. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może: 

 przewidywać zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy raz na kwartał

 przewidywać utworzenie rady inwestorów jako organu kontrolnego

 przewidywać zlecenie usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski

C. Ryzyko związane z produktami

11. A2. Dywidenda to:

 udział w zysku spółki akcyjnej, wypłacany akcjonariuszom i jeśli jest powtarzalna jest pozytywną przesłanką świadczącą o 

dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa 

 należne akcjonariuszowi odsetki od akcji zmniejszające ryzyko tych papierów wartościowych
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12. 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

13. A4. Spółki, których akcje są notowane w alternatywnym 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 ryzykowniejsze i często znajdują się we wcześniejszej fazie rozwoju, niż spółki z rynku regulowanego
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ANKIETA ODPOWIEDNIOŚCI - arkusz oceny 

Pytanie 1 ________  pkt 

Pytanie 2 ________  pkt 

Pytanie 3 ________  pkt 

Pytanie 4 ________  pkt 

Pytanie 5 ________  pkt 

Pytanie 6 ________  pkt 

Pytanie 7 ________  pkt 

Pytanie 8 ________  pkt 

Pytanie 9 ________  pkt 

Pytanie 10 ________  pkt 

Pytanie 11 ________  pkt 

Pytanie 12 ________  pkt 

Pytanie 13 ________  pkt 

SUMA   ________  pkt 

Na podstawie odpowiedzi na powyższe pytania informujemy, że: 

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

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń dla akcji, obligacji i funduszy inwestycyjnych 

 jest dla Klienta odpowiednia: 
TAK/NIE* 

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

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 
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