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1 PRZEDMIOT REGULAMINU. 

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy pomiędzy 
Domem Maklerskim a Klientem oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Dom 
Maklerski usługi oferowania. 

2 DEFINICJE. 

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:  

2.1 CEIDG - Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej 

2.2 Dom Maklerski - Dom Maklerski Capital Partners Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, 
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, świadczący usługi maklerskie na podstawie na 
podstawie Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr KPWiG-4021-10/2001 z dnia 
22 maja 2001 roku.; 

2.3 Emitent – podmiot emitujący instrumenty finansowe we własnym imieniu, 

2.4 Instrumenty finansowe – instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy, 

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

2.6 Klient – osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobę fizyczną, która zawarła z Domem 
Maklerskim Umowę, 

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

2.8 Klient detaliczny – podmiot nie będący klientem profesjonalnym,  

2.9 Oferta – propozycja nabycia instrumentów finansowych skierowana przez Klienta lub 
przez Dom Maklerski do oznaczonych bądź nieoznaczonych adresatów, 

2.10 Regulamin – niniejszy Regulamin, 

2.11 Rozporządzenie – rozumie się przez to 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 Sprzedający – właściciel papierów wartościowych dokonujący oferty publicznej, 

2.13 Umowa – zawarta z Klientem umowa dotycząca usług maklerskich w zakresie oferowania 
instrumentów finansowych, 

2.14 Uprawniony kontrahent – podmiot, o którym mowa w § 7 Rozporządzenia, 

2.15 Ustawa  – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 
z2017r. poz. 1768 z późn. zm.), 
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2.16 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. 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 oferowania instrumentów finansowych na podstawie 
Umowy, określającej szczegółowy zakres praw i obowiązków stron w zakresie 
pośrednictwa Domu Maklerskiego w:  

a. proponowaniu przez Emitenta nabycia papierów wartościowych nowej emisji lub w 
zbywaniu tych papierów, 

b. proponowaniu przez podmiot wystawiający instrumenty finansowe niebędące 
papierami wartościowymi nabycia tych instrumentów lub w ich zbywaniu w wyniku 
tej propozycji, 

c. proponowaniu przez Sprzedającego lub podmiot wprowadzający papiery 
wartościowe do obrotu  nabycia papierów wartościowych lub w ich zbywaniu w 
wyniku tej propozycji lub 

d. proponowaniu nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami 
wartościowymi przez Sprzedającego lub podmiot wprowadzający instrumenty do 
obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu lub w ich 
zbywaniu w wyniku tej propozycji. 

3.2 Dom Maklerski oświadcza, że na mocy zezwolenia udzielonego mu przez KNF posiada 
uprawnienia do  prowadzenia działalności maklerskiej, w tym do pełnienia funkcji 
oferującego instrumenty finansowe.  

3.3 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 system 
rekompensat.  

3.4 Dom Maklerski dąży do unikania konfliktów interesów ze swoimi Klientami, a w 
przypadku jego powstania dokłada należytej staranności, aby nie doszło do naruszenia 
interesów Klienta. 

3.5 Obowiązujące w Domu Maklerskim wewnętrzne regulacje oraz struktura organizacyjna 
Domu Maklerskiego są wykorzystywane w celu zarządzania konfliktami interesów. W 
ramach prowadzonej działalności w Domu Maklerskim obowiązuje Regulamin 
zarządzania konfliktami interesów.  
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3.6 Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta, w formie pisemnej lub za 
pomocą elektronicznych nośników informacji, o istniejących konfliktach interesów 
związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej na rzecz Klienta. Konflikt interesów może 
powstać w szczególności w sytuacjach wskazanych w Rozporządzeniu. 

3.7 W przypadku, o którym mowa w ust. 3.6, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod 
warunkiem, że Klient, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników 
informacji, potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 3.6 oraz potwierdzi wolę 
zawarcia Umowy z Domem Maklerskim. 

3.8 Przepisy ust. 3.6-3.7 stosuje się odpowiednio w przypadku powstania konfliktu interesów 
po zawarciu z Klientem Umowy. 

3.9 Na żądanie Klienta przekazane mogą mu zostać szczegółowe informacje dotyczące 
zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów. 

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 
formie pisemnej pod rygorem nieważności 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 Wszystkie dokumenty składane w Domu Maklerskim dotyczące Klienta, związane z 
zawarciem Umowy, powinny zostać podpisane w obecności przedstawiciela Domu 
Maklerskiego pod warunkiem należytego sprawdzenia tożsamości Klienta albo złożone z 
podpisami poświadczonymi zgodnie z obowiązującym prawem z zastrzeżeniem, iż Dom 
Maklerski ma prawo do wskazania odpowiedniej dla Domu Maklerskiego formy 
poświadczenia.  

4.3 Dokumenty, o których mowa w ust. 4.2, wystawione poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej w języku innym niż angielski 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 Klient przy zawieraniu Umowy może działać przez pełnomocnika działającego na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Klienta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

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.  
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4.6 Dom Maklerski zastrzega sobie prawo sporządzenia kserokopii lub skanów 
przedstawionych dokumentów, a w przypadku dokumentów zawierających dane 
osobowe Klienta Dom Maklerski może sporządzić kserokopie lub skany tych 
dokumentów za zgodą Klienta. 

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 następujące informacje: 

a. szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego wraz z danymi pozwalającymi 
na bezpośredni kontakt Klienta z Domem Maklerskim oraz informacje dotyczące usługi, 
która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy - informacje te zawierają w 
szczególności dane określone w Rozporządzeniu; 

b. wzór Umowy, Regulamin oraz inne stosowne dokumenty; 

c. wskazanie zakresu innych usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski; 

d. wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi, na podstawie zawieranej Umowy; 

e. opis ryzyka inwestycyjnego związanego z daną usługą maklerską; 

f. opis kosztów, jakie Klient będzie ponosił w związku z daną usługą maklerską, w tym w 
szczególności wskazanie opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski oraz opłat i 
prowizji pobieranych przez podmioty, z których pośrednictwa korzysta Dom Maklerski 
w związku ze świadczeniem usługi; 

g. wskazanie podstawowych zasad załatwiania przez Dom Maklerski skarg Klientów 
składanych w związku ze świadczonymi przez Dom Maklerski usługami maklerskimi. 

h. 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. 

5.2 Przed zawarciem Umowy Klient przekazuje Domowi Maklerskiemu: 

a. W przypadku osób prawnych lub podmiotów 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 5.2. lit a. powyżej.  
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5.3 Przed zawarciem Umowy, Dom Maklerski może zwrócić się do Klienta o przedstawienie: 

a. informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków 
gospodarczych, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy; 

b. informacji o beneficjencie rzeczywistym, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy; 

c. oświadczenia Klienta na piśmie czy klient jest osobą zajmującą eksponowane 
stanowisko polityczne, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 

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

a. informacji niezbędnych do dokonania klasyfikacji Klienta, 

b. informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów 
finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania przez Dom 
Maklerski oceny, czy oferowana usługa lub instrumenty finansowe będące jej 
przedmiotem (przedmiot świadczonej usługi) są odpowiednie dla danego Klienta, 
biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. 

6.4 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. 

6.5 Dom Maklerski może uzależnić rozpatrzenie wniosku o przyznanie kategorii Klienta 
profesjonalnego od dostarczenia do Domu Maklerskiego dokumentów potwierdzających 
spełnianie odpowiednich kryteriów. 
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6.6 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). 

6.7 W przypadku uwzględnienia wniosku Klienta o zmianę przyznanej mu kategorii Dom 
Maklerski informuje o poziomie ochrony przyznawanej przez Dom Maklerski dla danej 
kategorii Klientów. 

6.8 Klient zobowiązany jest do przekazywania Domowi Maklerskiemu informacji o zmianie 
danych, które mogą mieć wpływ na możliwość traktowania go jako Klienta 
profesjonalnego. 

6.9 Postanowień ust. 6.3 lit. b powyżej, nie stosuje się, gdy Umowa zawierana jest z Klientem 
profesjonalnym, o ile nie uwzględniono żądania Klienta profesjonalnego traktowania go 
jak Klienta detalicznego. 

6.10 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. 

6.11 W przypadku gdy Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 6.3 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. 

6.12 Jeżeli zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 6.3 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. W takim przypadku zawarcie Umowy jest możliwe po złożeniu przez 
Klienta oświadczenia, iż został ostrzeżony o powyższym 

6.13 W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6.3, 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, o których mowa w ust. 6.3.  

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.  



 

Kapitał zakładowy 1.100.355,00 zł, w pełni opłacony, NIP 5252199110 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000065126 

9 
 

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

7.4 Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.5 poniżej Umowa, w zakresie świadczenia przez Dom 
Maklerski usług określonych w ust. 3.1 może dotyczyć w szczególności:  

a. sporządzania projektu fragmentu prospektu emisyjnego, memorandum 
informacyjnego lub innego dokumentu ofertowego Klienta ,  

b. opracowania zmian i poprawek do przygotowanego projektu fragmentu prospektu 
emisyjnego memorandum informacyjnego lub innego dokumentu ofertowego 
zalecanych w toku postępowania przed KNF;  

c. przygotowania treści i złożenie do KNF, KDPW, GPW wymaganych dokumentów 
związanych z wprowadzeniem papierów wartościowych Klienta do obrotu 
regulowanego;  

d. udziału w procedurach formalnych w KNF, KDPW i GPW;  

e. organizacji i przeprowadzania subskrypcji papierów wartościowych Klienta, w tym:  

i. organizacja sieci sprzedaży papierów wartościowych;  

ii. organizacja w uzgodnieniu z Klientem spotkań z inwestorami;  

iii. monitorowanie przebieg subskrypcji;  

iv. przedstawienie propozycji przydziału papierów wartościowych;  

v. sporządzenie listy subskrybentów;  

vi. udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Domu 
Maklerskiego prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego 
dokumentu ofertowego Klienta. 

7.5 Zasady oraz zakres świadczenia usługi oferowania przez Dom Maklerski w stosunku do 
Klienta są szczegółowo określone każdorazowo w negocjowanej z Klientem Umowie. 
Dotyczy to również zasad odpowiedzialności za wykonanie usługi, sposobu, zakresu i 
terminów raportowania o wykonanej usłudze oraz wysokości wynagrodzenia należnego 
Domowi Maklerskiemu.  

7.6 Klient zobowiązany jest do informowania Domu Maklerskiego o wszelkich zdarzeniach 
lub zmianie danych mających wpływ 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.  

7.7 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. 
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7.8 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. 

7.9 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 ZAPIS NA INSTRUMENTY FINANSOWE. 

8.1 Dom Maklerski jest obowiązany do przyjęcia zapisu na instrumenty finansowe zgodnie z 
warunkami Oferty. 

8.2 Wpłaty pieniężne z tytułu zapisów na oferowane instrumenty finansowe przyjmowane są 
przez Dom Maklerski w wysokości i na warunkach określonych w Ofercie.  

8.3 Środki pieniężne z tytułu zapisów na oferowane instrumenty finansowe są zapisywane na 
rachunkach bankowych prowadzonych dla Domu Maklerskiego odrębnie od rachunków 
środków własnych Domu Maklerskiego. 

8.4 Dom Maklerski może otwierać lokaty terminowe, których przedmiotem są środki 
pieniężne otrzymane z tytułu zapisów na oferowane instrumenty finansowe.  

8.5 Jeśli oferowane instrumenty finansowe podlegają rejestracji w systemie określonym w 
art. 3 p.21) Ustawy, zapisanie instrumentów finansowych nabytych w Ofercie na rachunku 
papierów wartościowych nabywcy prowadzonym w domu maklerskim lub banku 
powierniczym następuje w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez nabywcę 
odpowiedniego wniosku, chyba że warunki Oferty przewidują krótszy termin. 

8.6 W przypadku złożenia przez nabywcę wniosku o zarejestrowanie papierów 
wartościowych przed dniem ich zarejestrowania we właściwej izbie rozrachunkowej, 
termin określony w ust. 1 biegnie od dnia otrzymania przez Dom Maklerski dokumentów 
potwierdzających zarejestrowanie papierów wartościowych we właściwej izbie 
rozrachunkowej. 

8.7 Przepisy ust. 8.5 stosuje się również do zapisu na rachunku papierów wartościowych 
osoby, która nabyła instrumenty finansowe od nabywcy, któremu przydzielono te 
instrumenty. Przedmiotem transakcji mogą być dowolne instrumenty rynku 
niepublicznego. 

9 OPŁATY I PROWIZJE. 

9.1 Za świadczenie usług oferowania Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje w 
wysokościach i terminach wynegocjowanych z Klientem i określonych w Umowie. Opłaty 
mogą mieć charakter stały lub być uzależniony od sukcesu realizowanego za 
pośrednictwem Domu Maklerskiego projektu.  
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9.2 Niezależnie od wynagrodzenia Domu Maklerskiego, o którym mowa w ust. 9.1, Klient 
ponosi odrębnie wszelkie koszty z tytułu opłaty ewidencyjnej ponoszonej przez Klienta w 
związku z przyjęciem papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej 
do ewidencji prowadzonej przez KNF, opłat związanych z postępowaniem przed KNF, 
KDPW i GPW, opłaty agenta emisji, opłaty za opinię Członka Giełdy, wydatków 
związanych z ewentualnym drukiem i dystrybucją prospektu emisyjnego i formularzy 
zapisów, publikacją ogłoszeń prasowych, drukiem i dystrybucją materiałów 
informacyjnych i reklamowych, reklamą w środkach masowego przekazu, organizacją 
„road show”, organizacją spotkań z inwestorami i konferencji prasowych, opłat 
notarialnych, administracyjnych, sądowych, w tym w szczególności kosztów sądowych 
związanych z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz kosztów ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także koszty 
podatkowe związane z przeprowadzeniem procesu podwyższenia kapitału 
zakładowego.  

9.3 Jeżeli Klient nie będzie terminowo płacił należności wobec Domowi Maklerskiemu 
wynikających z Umowy, Dom Maklerski ma prawo do odsetek 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 SKARGI I REKLAMACJE. 

10.1 W związku z niewykonaniem lub nierzetelnym albo błędnym wykonaniem zobowiązań 
Domu Maklerskiego  wobec Klienta lub stwierdzeniem innych uchybień Domu 
Maklerskiego bądź osób trzecich związanych ze  świadczeniem usług, Klient jest 
uprawniony i zobowiązany złożyć skargę.  

10.2 Klient zobowiązany jest sprawdzać dokumenty i informacje przekazywane mu przez Dom 
Maklerski pod kątem nieprawidłowości, o których mowa w ust. 10.1. Brak skargi 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.  

10.3 Klient może złożyć skargę w formie, pozwalającej w sposób niewątpliwy ustalić 
tożsamość Klienta oraz ustalić i utrwalić treść skargi - w tym w szczególności okoliczności 
zdarzenia będącego podstawą skargi oraz żądanie Klienta w związku z tym zdarzeniem. 
Skargi nie zawierające danych pozwalających na identyfikację wnoszącego skargę 
pozostawia się bez rozpoznania.  

10.4 Dom Maklerski zajmuje stanowisko w sprawie skargi Klienta w terminie 14 dni od dnia jej 
złożenia. Dom Maklerski udziela odpowiedzi na skargę 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 skargę. W przypadku uznania przez Dom Maklerski skargi za 
zasadną, Dom Maklerski eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z 
żądaniem skargi lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby do zdarzenia 
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będącego podstawą skargi nie doszło, lub naprawia szkodę. Powyższe stosuje się 
odpowiednio do częściowego uznania skargi. 

11 ROZWIĄZANIE UMOWY LUB WYGAŚNIĘCIE UMOWY. 

11.1 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.  

11.2 Na wniosek Klienta umowa może zostać rozwiązana w całości lub w części za 
porozumieniem stron, w dowolnie określonym terminie.  

11.3 Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

11.4 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.  

11.5 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.  

12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

12.1 Dom Maklerski może dokonać zmiany Regulaminu.  

12.2 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, 
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c. decyzji podjętej przez Zarząd Domu Maklerskiego wyrażonej w uchwale.  

12.3 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.  

12.4 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.  

12.5 Dom Maklerski nie przesyła informacji na temat zmian w Regulaminie dotyczących usług, 
których ze względu na treść podpisanej Umowy nie świadczy na rzecz Klienta. 

12.6 Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wydatki lub opłaty poniesione 
przez Klienta, wynikłe z nieodebrania w terminie wysłanej do niego korespondencji.  

12.7 Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do wyboru podwykonawców w celu realizacji 
Umowy. Dom Maklerski odpowiada przed Klientem za jakość usług wykonanych przez 
podwykonawców jak za swoje własne 

12.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września  2014 roku. 
 

 

 

 


