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Komunikat nr 277 

Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. 

w sprawie określenia zakresu czynności wykonywanych przez  

Punkt Usług Maklerskich (PUM) nr 55 w Limanowej.  

 

Na podstawie § 8 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS 
Spółka Akcyjna ustala się następujący zakres świadczonych usług w Punkcie Usług Maklerskich 
(PUM) nr 55 w Limanowej.: 

1. Zawieranie, modyfikacja oraz rozwiązywanie umów oraz aneksów do tych umów 
w zakresie świadczonych przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.  usług maklerskich. 

2. Przyjmowanie i przekazywanie dyspozycji, zleceń klientów w szczególności kupna i/lub 
sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich modyfikacji lub anulowania na rynkach 
określonych w Komunikacie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.  

3. Przyjmowanie i obsługa zapisów na papiery wartościowe oferowane na rynku 
pierwotnym.  

4. Przyjmowanie i obsługa innych dyspozycji związanych ze świadczonymi usługami 
maklerskimi. 

5. Obsługa operacji gotówkowych wpłat i wypłat we współpracy z Bankiem na terenie 
którego zlokalizowany jest Punkt Usług Maklerskich. 

6. Obsługa Klientów w zakresie kredytu na zakup papierów wartościowych w zakresie 
uzgodnionym z bankami które tych kredytów udzielają. 

7. Obsługa bezgotówkowych dyspozycji finansowych. 

8. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabywania, zamiany, konwersji,  odkupywania 
oraz innych dyspozycji Klientów w zakresie tytułów uczestnictwa instytucji zbiorowego 
inwestowania składanych przez Klientów osobiście w PUM. 

9. Udostępnianie analiz przygotowanych przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. 

10. Udostępnianie materiałów reklamowych dotyczących świadczonych usług przez Dom 
Maklerski Banku BPS S.A. 

11. Negocjowania indywidualnych stawek prowizji zgodnie z procedurami Domu 
Maklerskiego Banku BPS S.A. w tym zakresie. 

12. Inne czynności prawne niezbędne do obsługi Klientów oraz ich rachunków 
prowadzonych przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. w pełnym zakresie zgodnie 
z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Domu 
Maklerskiego Banku BPS S.A. 

 
Komunikat wchodzi z dniem 13.12.2018 r. 
 
Traci moc Komunikat nr 82 z dnia 21.09.2011 r. 

 


