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Aneks do Umowy o wykonywanie zlece ń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 
dopuszczonych do obrotu zorganizowanego NR …………………… …. w celu zawarcia 

Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpiecz enia Emerytalnego 
przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. 

w zakresie składania dyspozycji za po średnictwem środków komunikacji elektronicznej 
 

 

W dniu……………………pomiędzy: 

 

Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00 – 844 Warszawa, wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000304923, NIP 108-00-05-418, o kapitale zakładowym w wysokości 6 669 000 zł, 
który został w pełni wpłacony, zwanym dalej „Domem Maklerskim ”, reprezentowanym przez:  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko upowaŜnionej osoby) 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

( imię i nazwisko ) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

( adres ) 
PESEL   ………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
 
zwanym dalej „Klientem” , w imieniu którego działa: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….………..…………………..…. 
(imię i nazwisko, seria i numer dokumentu stwierdzającego toŜsamość, PESEL) 
 

 

zawarty został niniejszy Aneks (zwany dalej „Aneksem ”) do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 
finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w celu zawarcia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta  
Zabezpieczenia Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. (zwanej dalej Umow ą maklersk ą do IKZE ) w zakresie 
składania dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 1 

1. Dom Maklerski zobowiązuje się na podstawie Umowy, Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 
BPS Spółka Akcyjna oraz niniejszego Aneksu, do świadczenia usług za pośrednictwem aplikacji internetowej M@klernet oraz 
opcjonalnej aplikacji mobilnej M@klernet Mobile zwanych dalej łącznie „aplikacje internetowe”. 

2.  Dostęp do aplikacji internetowej M@klernet wymaga: 

1) posiadania prywatnego klucza szyfrującego do zatwierdzania dyspozycji w aplikacji internetowej M@klernet,  

2) posiadania hasła dostępu do tego klucza, który zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych. 

3. Dodatkowe środki bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 2 nie występują w dostępie i uŜytkowaniu opcjonalnej aplikacji mobilnej 
M@klernet Mobile. Klient akceptuje poziom bezpieczeństwa w dostępie do rachunku maklerskiego za pośrednictwem opcjonalnej 
aplikacji mobilnej M@klernet Mobile i zwalnia Dom Maklerski z odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek 
uŜytkowania opcjonalnej aplikacji mobilnej M@klernet Mobile. 

4. Klient wyraŜa wolę składania dyspozycji za pośrednictwem opcjonalnej aplikacji mobilnej M@klernet Mobile: 

� TAK 

� NIE 

. 

§ 2 

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do przyjmowania za pośrednictwem aplikacji internetowych dyspozycji Klienta dotyczących 
składania, anulacji i modyfikacji zleceń kupna lub sprzedaŜy instrumentów finansowych. 

2. Dom Maklerski zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania za pośrednictwem aplikacji internetowych notowań giełdowych  
w czasie rzeczywistym w formie pakietu. 

3. Dom Maklerski udostępnia serwisy informacyjne na warunkach określonych w Komunikatach Domu Maklerskiego.  

 

§ 3 

Warunkiem realizacji dyspozycji, o których mowa w § 2 ust. 1, jest udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu 
do działania w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do realizacji dyspozycji składanych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
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§ 4 

Opłata za dostęp do notowań pobierana jest z rachunku Klienta zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom 
Maklerski Banku BPS S.A. 

 

§ 5 

1. Dom Maklerski ustala identyfikator (LOGIN): ………………………………… słuŜący do identyfikacji Klienta w aplikacjach 
internetowych. 

2. Klient ustala hasło pierwszego logowania……………………… oraz zobowiązuje się do jego zmiany podczas pierwszego 
uruchomienia aplikacji internetowej. 

3. Dostęp do aplikacji internetowej M@klernet jest moŜliwy pod warunkiem posiadania prywatnego klucza szyfrującego do 
zatwierdzania dyspozycji w aplikacji internetowej M@klernet oraz hasła dostępu do tego klucza. Klucz szyfrujący zapewnia 
bezpieczeństwo przesyłanych danych.  

4. Klient jest zobowiązany do wygenerowania klucza szyfrującego oraz hasła do tego klucza przy pierwszym uruchomieniu 
aplikacji internetowej M@klernet.  

5. Dostęp do aplikacji mobilnej M@klernet Mobile nie wymaga posiadania prywatnego klucza szyfrującego do zatwierdzania 
dyspozycji. Zlecenia i dyspozycje składane za pośrednictwem aplikacji mobilnej M@klernet Mobile nie wymagają dodatkowego 
zatwierdzania po zalogowaniu. 

6. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie poufności danych dostępowych oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie próby 
zainicjowania połączenia przy ich uŜyciu, tym samym Klient zobowiązuje się przechowywać te dane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo oraz uniemoŜliwiający dostęp do nich osobom niepowołanym.  

7. W przypadku utraty danych identyfikujących Klienta w aplikacjach internetowych lub uzyskania dostępu do tych danych przez 
osoby niepowołane, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Domu Maklerskiego. PowyŜsze 
zasady mają zastosowanie równieŜ w przypadku powzięcia przez Klienta podejrzenia o utracie danych dostępowych lub 
podejrzenia uzyskania dostępu do tych danych przez osoby niepowołane. NiezaleŜnie od powyŜszego, na Ŝądanie Klienta, Dom 
Maklerski blokuje moŜliwość przyjmowania dyspozycji za pośrednictwem aplikacji internetowych. 

8. Dom Maklerski, w przypadku określonym w ust. 7, umoŜliwi Klientowi ponowne uzyskanie dostępu do aplikacji internetowych w 
sposób indywidualnie ustalony z Klientem.  

9. Klient przyjmuje do wiadomości, Ŝe trzykrotne błędne logowanie powoduje zablokowanie dostępu do aplikacji internetowych.  
W celu odblokowania dostępu Klient powinien skontaktować się z Domem Maklerskim.  

11. Aktywacja dostępu do aplikacji internetowych nastąpi najpóźniej drugiego dnia roboczego, po otrzymaniu przez Dom Maklerski 
podpisanego przez Strony Aneksu. 

 

§ 6 

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta powstałe z tytułu realizacji zleceń lub dyspozycji  
w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 6 w okresie przed dokonaniem zgłoszenia przez Klienta.  

 

§ 7 

1. Klient przyjmuje do wiadomości, Ŝe wymagania sprzętowe i technologiczne urządzeń pozwalających na bezpieczne i pełne    
wykorzystanie aplikacji internetowej M@klernet znajdują się na stronie internetowej Domu Maklerskiego pod adresem: 
www.maklernet.pl.  

2. Klient przyjmuje do wiadomości, Ŝe wymagania sprzętowe i technologiczne urządzeń pozwalających na bezpieczne i pełne 
wykorzystanie opcjonalnej aplikacji mobilnej M@klernet Mobile znajdują się na stronie internetowej Domu Maklerskiego pod 
adresem: www.dmbps.pl..  

 

§ 8 

1. Dom Maklerski umoŜliwia nieprzerwany dostęp do aplikacji internetowych, za wyjątkiem przerw technicznych lub 
administracyjnych poza godzinami trwania sesji.  

2. Informacje o przerwach wskazanych w ust.1 podawane będą w Komunikatach Domu Maklerskiego. 

 

§ 9 

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy maklerskiej do IKZE ze skutkiem natychmiastowym, w zakresie 
objętym postanowieniami niniejszego Aneksu w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta obowiązujących przepisów 
i Regulaminu.  

2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usług objętych postanowieniami niniejszego Aneksu  
w przypadku: 

1) niedokonywania przez Klienta Ŝadnych operacji przez minimum trzy kolejne miesiące; 

2) niedokonywania przez Klienta stosownych opłat za udostępnienie pakietu notowań w czasie rzeczywistym, zgodnie  
z Taryfą opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. 

 

UMOWA ABONENCKA 

§ 10 

Dom Maklerski wypełniając obowiązki Dystrybutora danych giełdowych niniejszym zawiera z Klientem Umowę Abonencką 
stanowiącą integralną część Aneksu (§10-13 Aneksu).  
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§ 11 

1. Dom Maklerski na podstawie umowy zawartej z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) posiada prawo 
do dystrybucji danych giełdowych. 

2. Dane udostępniane przez Dom Maklerski pochodzą z banku danych Systemu Dystrybucji Danych Giełdowych, którego 
właścicielem jest GPW. 

3. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania danych, o których mowa w ust. 2 wyłącznie w celach prywatnych, w tym dla celów 
zarządzania własnymi inwestycjami, na zasadach określonych w Aneksie bez prawa ich rozpowszechniania, kopiowania, 
transmisji, sprzedaŜy, dystrybucji, publikacji, przekazywania bądź udostępniania w inny sposób osobom trzecim w jakiejkolwiek 
formie lub formacie. 

4. W przypadku naruszenia zobowiązania określonego w ust. 3, Klient ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych  
w przepisach prawa.   

5. Dom Maklerski udostępnia Klientowi za pośrednictwem sieci Internet notowania giełdowe w czasie rzeczywistym w formie 
pakietu. 

6. Wysokość opłat za poszczególne serwisy informacyjne i pakiety notowań oraz sposób ich pobierania określa Komunikat Domu 
Maklerskiego.  

 

§ 12 

Dom Maklerski ma prawo wypowiedzieć Umowę Abonencką ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1) gdy zaŜąda tego GPW lub dystrybutor, od którego Dom Maklerski pobiera dane do serwisów; 

2) gdy Klient złamie zakaz określony w § 11 ust. 3; 

3) gdy w terminie 30 dni od daty zawieszenia świadczenia usługi, nie będzie moŜliwe pobranie opłat zgodnie z Taryfą opłat 
i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. 

 

 

 

§ 13 

1. Klient upowaŜnia Dom Maklerski do przekazywania GPW informacji dotyczących rodzaju i liczby udostępnionych Klientowi 
notowań/serwisów czasu rzeczywistego.  

2. Klient upowaŜnia Dom Maklerski do udostępniania GPW, w celach kontrolnych, danych w zakresie weryfikacji przestrzegania 
Umowy Abonenckiej.  

 

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aneksem zastosowanie ma Umowa maklerska do IKZE i Regulamin oraz przepisy 
prawa, w tym kodeks cywilny oraz przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi.  

 

§ 15 

1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron. 

2. Aneks stanowi uzupełnienie Umowy maklerskiej do IKZE zawartej między tymi samymi Stronami.  

3. Aneks zostaje zawarty na czas nieokreślony, z moŜliwością wypowiedzenia w terminie 14 dni. 

4. Aneks moŜe rozwiązać kaŜda ze Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. Rozwiązanie Aneksu nie skutkuje 
rozwiązaniem Umowy maklerskiej do IKZE. 

5. Wszelkie zmiany Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  

 

 

 

 

 
……………………………………………………… ……………………………………………………… 

(data zawarcia/modyfikacji Aneksu podpis Klienta 
lub osoby działającej w jego imieniu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(pieczątka imienna i podpis osoby reprezentującej 
Dom Maklerski Banku BPS S.A.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….……………………………………………………… 
(pieczątka firmowa PUM/POK Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.) 

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
*) niepotrzebne skreślić  


