Oddział Banku: ………………………………………………..
Data:…………………………………………………………….

UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI
W DOMU MAKLERSKIM PEKAO
Nr rachunku inwestycyjnego: …………………………….
zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy:
Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950
Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod KRS: 0000014843; NIP: 52600-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: …………….. złotych – Domem
Maklerskim Pekao z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, dm@pekao.com.pl, zwanym dalej
„Domem Maklerskim”, a:
Panią/Panem: …………………………………………………………………….
Identyfikator Klienta
Rodzaj i numer
dokumentu tożsamości:

……………………………
……………………………

PESEL:
Data
urodzenia:

……………………………
……………………………

zwaną/zwanym dalej Klientem.
regulująca zasady nabywania instrumentów finansowych na podstawie zleceń kupna instrumentów
finansowych (zlecenia z odroczonym terminem płatności „OTP”) posiadających częściowe pokrycie
wartości zlecenia w chwili wystawiania przez Dom Maklerski na ich podstawie zleceń brokerskich.
§1
Dom Maklerski zobowiązuje się przyjmować zlecenia z odroczonym terminem płatności „OTP”
na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie świadczenia usług maklerskich
przez Dom Maklerski Pekao, zwanym dalej Regulaminem.
§2
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 zlecenia z odroczonym terminem płatności „OTP” składane przez Klienta
będą posiadały pokrycie w wysokości co najmniej …………% wartości zlecenia wraz
z przewidywaną prowizją.
2. Dom Maklerski ma prawo podwyższyć wysokość wymaganego pokrycia zleceń, o której mowa
w ust. 1, w zależności od płynności poszczególnych instrumentów finansowych.
3. Dom Maklerski określa i niezwłocznie podaje do wiadomości Klientów wykaz instrumentów
finansowych, w stosunku do których realizuje zlecenia z odroczonym terminem płatności „OTP”
wraz z informacją o wysokości pokrycia dla poszczególnych instrumentów finansowych.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów w formie
Komunikatu oraz drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową w systemie transakcyjnym.
§3
1. Limit maksymalnej wysokości zobowiązań pieniężnych Klienta wobec Domu Maklerskiego z tytułu
transakcji kupna instrumentów finansowych na podstawie zleceń z odroczonym terminem płatności
„OTP” (wraz z kosztami wykonania zleceń) wynosi 233% wartości aktywów zgromadzonych
na rachunku Klienta w dniu zawarcia Umowy, jednak nie więcej niż …………… zł.
2. W skład aktywów, o których mowa w ust.1, wchodzą środki pieniężne, należności z tytułu
sprzedaży instrumentów finansowych, instrumenty finansowe w stosunku do których Dom
Maklerski realizuje zlecenia z odroczonym terminem płatności „OTP” i prawa do otrzymania tych
instrumentów finansowych, pomniejszone o zobowiązania Klienta wobec Domu Maklerskiego
z tytułu zawartych transakcji kupna instrumentów finansowych na podstawie zleceń z odroczonym

terminem płatności „OTP”.
§4
1. Klient zobowiązany jest do dokonania pełnej zapłaty za instrumenty finansowe nabyte
na podstawie zlecenia z odroczonym terminem płatności „OTP” najpóźniej w dniu rozrachunku tej
transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej do zamknięcia sesji giełdowej.
2. Zobowiązania Klienta, o których mowa w ust 1, zostają pomniejszone o wartość należności Klienta
z tytułu zawartych przez Klienta transakcji sprzedaży instrumentów finansowych rozliczanych
we właściwej izbie rozrachunkowej w tym samym dniu.
3. W przypadku niespełnienia zobowiązań zgodnie z ust. 1, Dom Maklerski nalicza, począwszy
od następnego dnia po terminie zapłaty, odsetki w wysokości ustawowej.
§5
1. Dla zabezpieczenia zobowiązań wynikających z realizacji zleceń z odroczonym terminem
płatności „OTP”, Klient udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do dysponowania
aktywami zgromadzonymi na jego rachunkach pieniężnych, rachunkach papierów wartościowych
oraz rejestrach operacyjnych w Domu Maklerskim do wysokości zobowiązań z tytułu realizacji
zleceń z odroczonym terminem płatności „OTP” wraz z należną prowizją.
2. W przypadku niewywiązania się Klienta ze zobowiązań wynikających z odroczenia płatności
„OTP” za zakupione instrumenty finansowe, Klient upoważnia Dom Maklerski do sprzedaży
instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych zapisanych
na rachunkach oraz w rejestrach operacyjnych Klienta w dowolnym terminie na wybranym przez
Dom Maklerski rynku. Upoważnienie udzielane jest w formie odrębnego pełnomocnictwa.
3. Dokonując czynności określonych w treści pełnomocnictwa, DM kieruje się zasadą postępowania
w najlepszym interesie Klienta. Każdorazowo DM dokonuje oceny bieżącej sytuacji rynkowej
i w jej świetle podejmuje decyzje, które mają zapewnić bezpieczeństwo prowadzonego obrotu,
rozrachunku oraz rozliczenia transakcji, przy minimalizacji niekorzystnego wpływu podjętych
działań na sytuację Klienta.
§6
1. Warunkiem zawarcia Umowy jest:
1) złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o jego sytuacji finansowej zgodnie ze wzorem
określonym w Załączniku nr 2 do Umowy,
2) udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Z chwilą odwołania przez Klienta pełnomocnictwa, o którym mowa w ust 1 pkt. 2), Umowa ulega
rozwiązaniu.
§7
W zakresie nieuregulowanym w Umowie, zastosowanie mają postanowienia Umowy świadczenia
usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez
Dom Maklerski Pekao.
§8
Z tytułu aktywacji usługi składania zleceń z odroczonym terminem płatności „OTP”, z rachunku
inwestycyjnego, w ramach którego usługa ta będzie świadczona, zostanie pobrana opłata zgodnie
z obowiązującą „Taryfą prowizji i opłat Domu Maklerskiego Pekao”.
§9
1. Skargi mogą być składane
1) w formie pisemnej – osobiście, w PUM albo przesyłką pocztową,
2) ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w PUM,
3) telefonicznie,
4) za pośrednictwem Systemu (poczty wewnętrznej), pod warunkiem posiadania przez Klienta
dostępu do Systemu.
2. Dane adresowe DM oraz PUM a także numery telefonów, pod którymi można składać skargi,
są dostępne na stronie internetowej DM www.dm.pekao.com.pl oraz w PUM.
3. DM rozpatruje zgłoszone skargi niezwłocznie po ich wpływie i udziela odpowiedzi bez zbędnej
zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi
w terminie określonym w ust. 3, DM przekazuje Klientowi wyjaśnienia przyczyn opóźnienia,

5.

6.
7.
8.

informacje o okolicznościach, które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie
udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.
Klient powinien dołączyć do skargi kopie dokumentów (np. dyspozycji), których skarga dotyczy
oraz powinien udzielić DM wszelkich informacji dotyczących zgłaszanych żądań niezbędnych
do wyjaśnienia skargi.
Z zastrzeżeniem ust. 7, DM udziela odpowiedzi na skargi w formie pisemnej na adres
do korespondencji.
Jeśli w treści skargi wnioskowano o udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem Systemu
(poczty wewnętrznej), DM udziela odpowiedzi w tej formie.
W przypadku nieuwzględnienia skargi lub rozpatrzenia skargi niezgodnie z żądaniem Klienta,
Klient może złożyć odwołanie od decyzji DM w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi
na złożoną skargę, przesyłając do DM stosowne pismo.
§ 10

Zgodnie z przepisami ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich podmiotem
uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich, właściwym dla DM, jest Rzecznik Finansowy – adres strony internetowej:
www.rf.gov.pl
§ 11
1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia
w formie pisemnej, chyba, że strony ustaliły w odrębnych umowach, że oświadczenia woli mogą być
składane z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość.
2. Dom Maklerski może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, w przypadku zaistnienia
co najmniej jednego z następujących ważnych powodów:
1) niespłacenie wymagalnych należności wynikających z Umowy, w kwocie co najmniej 30 złotych – po
uprzednim wysłaniu przez Dom Maklerski informacji o obowiązku ich spłaty (koszt opłaty za wysyłkę
informacji do Klienta określa Taryfa Prowizji i Opłat Domu Maklerskiego Pekao),
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na świadczenie usługi w zakresie
uniemożliwiającym dalsze świadczenie usługi przez Dom Maklerski,
3) zmiany orzecznictwa sądów powszechnych lub wydania nowych uchwał, decyzji, rekomendacji
lub innych aktów wydawanych przez urzędy uprawnione do wydawania wiążących banki lub firmy
inwestycyjne regulacji w zakresie uniemożliwiającym dalsze świadczenie usługi przez Dom Maklerski,
4) zmiany funkcjonalności usługi spowodowane względami technologicznymi, metodą świadczenia usługi
lub zmianą oferty Domu Maklerskiego, które uniemożliwią dalsze świadczenie usługi przez Dom
Maklerski.
5) wprowadzenie do oferty Domu Maklerskiego innych produktów lub usług oraz modyfikacja
funkcjonalności produktów, usług lub metod świadczenia usług, które mają wpływ na sposób lub zakres
świadczenia usługi, a które uniemożliwią dalsze świadczenie usługi przez Dom Maklerski.
3. Dom Maklerski składa oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia, z następujących ważnych powodów:
1) niedostarczenie przez Klienta informacji lub dokumentów umożliwiających Domowi
Maklerskiemu zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z Ustawą
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
2) wykorzystanie rachunku inwestycyjnego przez Klienta do wprowadzania do obrotu wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania
terroryzmu,
3) gdy Klient bądź strona transakcji realizowanej na rachunku inwestycyjnym jest podmiotem
objętym krajowymi bądź międzynarodowymi sankcjami lub embargami ustanowionymi
przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych,
4) wykorzystywanie rachunku przez Klienta do aktywności przynoszącej korzyści podmiotom
objętym krajowymi bądź międzynarodowymi sankcjami lub embargami ustanowionymi
przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych.
4. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy świadczenia usług
maklerskich przez Dom Maklerski Pekao.
5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wskutek porozumienia stron, bez zachowania 30-dniowego okresu
wypowiedzenia, w terminie uzgodnionym przez Dom Maklerski i Klienta. Rozwiązanie Umowy
za porozumieniem stron wymaga zgody Domu Maklerskiego i Klienta.
6. Umowa rozwiązana obowiązuje do czasu rozliczenia i opłacenia przez Klienta w całości wszystkich
transakcji zawartych na jej podstawie.

7. W trakcie trwania Umowy, Dom Maklerski ma prawo do dokonania zmiany Umowy, w przypadku zaistnienia
przynajmniej jednej z niżej wymienionych przyczyn, która spowoduje konieczność dostosowania
postanowień Umowy oraz nie spowoduje zwiększenia obciążeń finansowych Klienta:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na świadczenie usługi
w zakresie, w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień Umowy do rozwiązań
wynikających z takiej zmiany,
2) zmiany orzecznictwa sądów powszechnych lub wydania nowych uchwał, decyzji, rekomendacji
lub innych aktów wydawanych przez urzędy uprawnione do wydawania wiążących banki lub firmy
inwestycyjne regulacji w zakresie, w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień Umowy
do rozwiązań wynikających z takiej zmiany,
3) zmiany funkcjonalności usługi spowodowane względami technologicznymi, metodą świadczenia usługi
lub zmianą oferty Domu Maklerskiego.
4) wprowadzenie do oferty Domu Maklerskiego innych produktów lub usług oraz modyfikacja
funkcjonalności produktów, usług lub metod świadczenia usług, które mają wpływ na sposób lub zakres
świadczenia usługi.
8. W przypadku zmiany postanowień Umowy, Dom Maklerski przekaże Klientowi informacje o zmianie
w terminie 2 miesięcy przed datą wejścia w życie przedmiotowej zmiany.
9. Jeśli do dnia wejścia w życie proponowanej zmiany, Klient nie zgłosi pisemnego sprzeciwu wobec tej zmiany
– uznaje się, że wyraził na nią zgodę i zmiana obowiązuje Strony.
10. Jeśli Klient zgłosi sprzeciw, o którym mowa w ust. 9, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa
wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanej zmiany.
11. Klient ma prawo, w każdym czasie przed dniem wejścia w życie proponowanej zmiany, wypowiedzieć
Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§ 13
Niniejsza Umowa obowiązuje do dnia …………………………………………………………………..…

Data i podpis Klienta

Data, podpis i stempel pracownika

Załącznik nr 1 do Umowy o składanie zleceń z odroczonym terminem płatności w Domu Maklerskim
Pekao
PEŁNOMOCNICTWO
Rachunek(i) inwestycyjny/ne: ……………………………..……….
1. {imię i nazwisko Mocodawcy 1}
2. {imię i nazwisko Mocodawcy 2}
Ja/ My niżej podpisany/na/ni udzielam/my* Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, z
siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, (wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-000-68-41; wysokość kapitału zakładowego i
kapitału wpłaconego ................................ złotych) – Domowi Maklerskiemu Pekao, zwanemu dalej
„DM”, pełnomocnictwa, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw, na powyżej wskazanym/ych
Rachunku/ach inwestycyjnym/ych prowadzonym/ych przez DM dla :
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz prawnie wymagane dane dotyczące posiadacza Rachunku inwestycyjnego)
1. do dokonywania wypłat środków pieniężnych oraz dysponowania aktywami
zgromadzonymi na rachunku inwestycyjnym do wysokości zobowiązań z tytułu realizacji
zleceń z odroczonym terminem płatności „OTP” wraz z należną prowizją, w celu
zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z Umowy.
2. do sprzedaży instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych
zapisanych na moich rachunku/ach inwestycyjnym oraz w rejestrach operacyjnych
Klienta, w celu spłaty należności wobec DM z tytułu odroczenia płatności za zakup instrumentów
finansowych.
W związku z powyższym, pod rygorem przewidzianym w § 6 ust. 2 Umowy, zrzekam/my* się prawa do
odwołania niniejszego pełnomocnictwa.
Niniejsze pełnomocnictwo nie wygasa wraz z moją/naszą* śmiercią.
Niniejsze pełnomocnictwo wygasa w przypadku rozwiązania Umowy.

Data i podpis Klienta

Data, podpis i stempel pracownika

Załącznik nr 2 do Umowy o składanie zleceń z odroczonym terminem płatności w Domu Maklerskim
Pekao
OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ
Rachunek inwestycyjny: …………………………….
{imię i nazwisko Mocodawcy 1 albo 2}
Świadom odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, niniejszym oświadczam, że:
Moje regularne średnie miesięczne
przychody (netto) w ciągu ostatnich 12
miesięcy wynoszą:

Moje stałe miesięczne zobowiązania
wynoszą:

do 5 tys zł
5 tys – 15 tys zł
powyżej 15 tys zł
do 3 tys zł
3 tys – 10 tys zł
powyżej 10 tys zł





- odmowa odpowiedzi







- odmowa odpowiedzi



Czy wśród moich wymagalnych
zobowiązań finansowych istnieją
zobowiązania przeterminowane?

- TAK



- NIE



Czy moje dochody są obciążone
sądowymi lub administracyjnymi
tytułami egzekucyjnymi?

- TAK



- NIE



Czy ciążą na mnie wymagalne
zobowiązania wobec Skarbu Państwa
lub ZUS?

- TAK



- NIE



- TAK



- NIE



Czy toczy się wobec mnie
postępowanie sądowe lub egzekucyjne
o odszkodowanie lub z tytułu
nieopłaconych należności?

Potwierdzam aktualność informacji dotyczących mojej sytuacji majątkowej podanych w innych
oświadczeniach złożonych w Domu Maklerskim Pekao.

..…………………………….
Data i podpis Klienta

