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PEŁNOMOCNICTWO 
 

Niniejszym udzielam Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie pełnomocnictwa, na warunkach określonych  

w Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. (zwana dalej 
Umową), Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna (zwany dalej 
„Regulaminem”) oraz obowiązujących przepisach prawa, do: 

1. Składania, anulowania, modyfikacji zleceń kupna lub sprzedaży na podstawie dyspozycji złożonych przeze mnie za pomocą 
telefonu, telefaksu oraz środków komunikacji elektronicznej.  

2. Wystawiania na podstawie dyspozycji złożonych telefonicznie, telefaksem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
polecenia przelewu środków pieniężnych na moje rachunki zdefiniowane w Umowie. 

3. Dokonywania zapisów na instrumenty finansowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, składania dyspozycji 
deponowania tych instrumentów, składania deklaracji zainteresowania ich zakupem oraz składania w moim imieniu 
koniecznych oświadczeń i dokonywania wszelkich innych czynności, które w związku z udzieleniem niniejszego 
pełnomocnictwa okażą się niezbędne. Szczegółowe warunki dotyczące składania zapisu lub deklaracji będą każdorazowo 
określane przeze mnie w dyspozycji pisemnej lub złożonej telefonicznie, telefaksem lub za środków komunikacji elektronicznej.   

4. Dokonywania wszelkich czynności związanych z odpowiedzią na publiczne wezwania do zapisywania się na sprzedaż 
instrumentów finansowych prowadzonych za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. na podstawie osobnej 
dyspozycji złożonej telefonicznie, telefaksem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

5. Uruchamiania oraz spłaty kredytów lub pożyczek, zaciągniętych przeze mnie, związanych z obsługą przez Dom Maklerski 
Banku BPS S.A. mojego rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.  

6. Wykonywania czynności związanych z obsługą zleceń Do Dyspozycji Maklera, których szczegółowy tryb i warunki określa 
Regulamin.  

7. Dokonywania blokady instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w przypadkach określonych w Regulaminie. 

8. Pobierania z rachunku pieniężnego należnych prowizji i opłat, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom 
Maklerski Banku BPS S.A.  

9. Pobierania z rachunku pieniężnego środków do wysokości wierzytelności Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z tytułu nie 
opłacenia transakcji zakupu instrumentów finansowych wraz z należną prowizją maklerską na warunkach odroczenia zapłaty 
za zakupione instrumenty finansowe lub z tytułu innych wierzytelności Domu Maklerskiego Banku BPS S.A, wobec którego 
jestem dłużnikiem. 

10. Dokonywania przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. blokady środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych, 
zarejestrowanych na moim rachunku pieniężnym i papierów wartościowych, w celu zabezpieczenia roszczeń Domu 
Maklerskiego Banku BPS S.A., o których mowa w pkt 9.  

11. Sprzedaży instrumentów finansowych zarejestrowanych na moim rachunku papierów wartościowych, w celu zaspokojenia 
wierzytelności Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., wobec którego jestem dłużnikiem, w szczególności z tytułu: nie opłacenia 
transakcji zakupu instrumentów finansowych na warunkach odroczenia zapłaty za zakupione instrumenty finansowe, nie 
opłacenia należnej Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. prowizji maklerskiej, nie uzupełnienia depozytu zabezpieczającego 
w regulaminowo przewidzianym terminie, powstania na rachunku pieniężnym salda ujemnego. 

12. Wykonywania innych czynności określonych w Komunikacie Domu Maklerskiego na podstawie i w zakresie złożonych przeze 
mnie dyspozycji za pomocą telefonu, telefaksu lub środków komunikacji elektronicznej.  

13. Do ustanawiania przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. dalszych pełnomocników spośród swoich pracowników. 

Niniejsze pełnomocnictwo dotyczy wszystkich rachunków prowadzonych przez Dom Maklerski Banku BPS S.A., których jestem 
właścicielem. 

Umocowanie Domu Maklerskiego w zakresie wykonywanych czynności wskazanych w niniejszym pełnomocnictwie,  
z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji, ma zastosowanie jedynie w przypadku zawarcia stosownych umów lub 
aneksów.  

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony.  

Pełnomocnictwo wygasa w momencie rozwiązania Umowy. 

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

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

 
 

…………………….……………………………………………………… 

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

 


