
 

 

 

 
 
 
Informacja Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w zakresie analizy i wniosków  

z monitorowania jakości zleceń we wszystkich miejscach ich wykonywania  

za rok 2021 r. 

 

Wykaz miejsc wykonywania zleceń (systemów wykonywania zleceń), w których Dom Maklerski  

Banku BPS S.A. realizuje zlecenia klientów znajduje się w Polityce wykonywania zleceń oraz działania 

w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. dostępnej na stronie 

internetowej pod adresem:  

https://dmbps.pl/regulacje-i-dokumenty/polityka-wykonywania-zlecen-oraz-dzialania-w-najlepiej-

pojetym-interesie-klienta-w-domu-maklerskim-banku-bps-s-a 

 

1. Wyjaśnienie względnego znaczenia, jakie firma inwestycyjna nadała czynnikom 

wykonywania zleceń obejmującym cenę, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo 

wykonania zlecenia lub wszelkie inne aspekty, w tym czynniki jakościowe, przy ocenie 

jakości wykonywania zleceń. 

W celu uzyskania możliwie najlepszych wyników podczas realizacji zlecenia Dom Maklerski 

Banku BPS S.A. uwzględnia następujące czynniki: 

• cenę instrumentu finansowego na danym rynku, 

• koszty ponoszone przez Klienta związane z wykonywaniem i realizacją zlecenia, 

• czas zawarcia transakcji, 

• prawdopodobieństwo zawarcia transakcji i czas rozliczenia, 

• wielkość zlecenia oraz jego charakter,  

• inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia. 

Cena i koszty ponoszone przez Klienta są czynnikami, którym Dom Maklerski Banku BPS S.A. 

nadał najwyższe wagi. Powyższe czynniki zostały uszeregowane w zależności od nadanej 

im wagi, w kolejności od najwyższej do najniższej wagi. 

 

2. Opis wszelkich bliskich powiązań, konfliktów interesów i wspólnej własności 

w odniesieniu do miejsc wykonywania zleceń. 

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie posiada bezpośrednich powiązań ani udziałów kapitałowych 

w miejscach wykonywania zleceń. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie zidentyfikował w tym 

zakresie konfliktów interesów. Dom Maklerski Banku BPS S.A. dąży do unikania sytuacji 

wystąpienia konfliktów interesów poprzez wdrożenie rozwiązań organizacyjnych  

oraz regulacyjnych.  

 

3. Opis wszelkich szczególnych uzgodnień z miejscami wykonywania zleceń – w odniesieniu 

do wykonanych lub otrzymanych płatności, zniżek, rabatów lub korzyści niepieniężnych.  

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie dokonywał szczególnych uzgodnień i wykonuje zlecenia  

na zasadach określonych przez rynki, których jest uczestnikiem lub przez brokerów z których 

pośrednictwa korzysta. 
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4. Wyjaśnienie czynników, które doprowadziły do zmiany wykazu miejsc wykonania 

wymienionych w Polityce wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie 

Klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. Dotyczy, jeżeli taka zmiana wystąpiła. 

W 2021 roku Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie dokonywał zmian systemów wykonywania 

zleceń.  

 

5. Wyjaśnienie, w jaki sposób wykonanie zlecenia różni się w zależności od kategorii klienta, 

gdy firma obsługuje różne kategorie klientów oraz gdy może to wpłynąć na ustalenia 

dotyczące wykonania zlecenia. 

Dom Maklerski Banku BPS SA. realizuje zlecenia klientów w miejscach wykonania, które 

w sposób stały umożliwiają uzyskanie najlepszego wyniku dla Klienta, poprzez zawarcie 

transakcji na rachunek Klienta oraz w oparciu o warunki zawarte w złożonym przez Klienta 

zleceniu. Dom Maklerski Banku BPS S.A. zobowiązuje się do wykonywania zleceń Klienta 

niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich przyjmowania, chyba że co innego wynika 

z warunków wykonywania zlecenia określonych przez Klienta, charakteru zlecenia, panujących 

warunków rynkowych lub jeśli taka kolejność byłaby sprzeczna z interesem Klienta. Dom 

Maklerski Banku BPS S.A. nie różnicuje sposobu wykonania zlecenia w zależności od rodzaju 

Klienta. 

 

6. Wyjaśnienie, czy w przypadku wykonywania zleceń klientów detalicznych pierwszeństwo 

nadano innym kryteriom niż bezpośrednia cena i koszt, oraz w jaki sposób inne kryteria 

pomogły osiągnąć możliwie najlepszy wynik dla klienta pod względem całkowitego 

wynagrodzenia. 

Cena i koszty ponoszone przez Klienta detalicznego są czynnikami, którym Dom Maklerski 

Banku BPS S.A. nadał najwyższe wagi. 

 

7. Wyjaśnienie, w jaki sposób firma inwestycyjna wykorzystała jakiekolwiek dane lub 

narzędzia związane z jakością wykonania. 

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie wykorzystywał danych i narzędzi związanych z jakością 

wykonania. 

 

8. Wyjaśnienie, w jaki sposób firma inwestycyjna wykorzystała informacje udostępnione 

przez dostawcę informacji skonsolidowanych. 

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie wykorzystywał informacji udostępnianych przez dostawcę 

informacji skonsolidowanych. 

 

 


