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PEŁNOMOCNICTWO 
 

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

w Umowie prowadzenia rachunku aktywów niepublicznych (zwana dalej Umową AN), Regulaminie rejestrowania 
i przechowywania aktywów niepublicznych w Domu Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna (dalej: „Regulamin AN”), 
Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna (dalej „Regulamin”) oraz 
obowiązujących przepisach prawa, do: 

1. Wystawiania na podstawie dyspozycji złożonych telefonicznie lub środków komunikacji elektronicznej polecenia przelewu 
środków pieniężnych na rachunek zdefiniowany w Umowie. 

2. Dokonywania przelewu, na rachunek zdefiniowany w Umowie, środków należnych od Emitenta z tytułu posiadania aktywów 
rynku niepublicznego. 

3. Dokonywania przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego AN  na rachunek Emitenta w przypadku zakupu 
aktywów rynku niepublicznego. 

4. Dokonywania blokady instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w przypadkach określonych w Regulaminie AN 
i Regulaminie. 

5. Pobierania z rachunku pieniężnego należnych prowizji i opłat, zgodnie z Taryfą opłat za usługi świadczone przez Dom 
Maklerski Banku BPS S.A. w zakresie obsługi aktywów niepublicznych (zwaną dalej: „Taryfa AN”).  

6. Pobierania z rachunku pieniężnego środków do wysokości wierzytelności Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z tytułu 
wierzytelności Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., wobec którego podmiot reprezentowany przeze mnie/przez nas jest 
dłużnikiem.  

7. Dokonywania przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. blokady środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych, 
zarejestrowanych na rachunku pieniężnym i Rachunku AN podmiotu reprezentowanego przeze mnie/przez nas, w celu 
zabezpieczenia roszczeń Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., o których mowa w pkt. 6.  

8. Sprzedaży instrumentów finansowych zarejestrowanych na Rachunku AN podmiotu, w celu zaspokojenia wierzytelności 
Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., wobec którego podmiot reprezentowany przeze mnie/przez nas jest dłużnikiem, 
w szczególności z tytułu: nie opłacenia należnych Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. opłat wynikających z Taryfy AN, 
powstania na rachunku pieniężnym salda ujemnego. 

9. Wykonywania innych czynności określonych w komunikach Domu Maklerskiego na podstawie i w zakresie dyspozycji 
klienta  złożonych za pomocą telefonu. 

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

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony.  

Pełnomocnictwo wygasa w momencie rozwiązania Umowy AN. 
 

 
 
 
 

 

     

 (podpis Mocodawcy)  (pieczątka imienna i podpis osoby reprezentującej 
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