Załącznik nr 2 do komunikatu określającego zasady obsługi dyspozycji zdalnych.
Wym agane elem enty dyspozycji zdalnych
obow iązuje od dnia 5 czerw ca 2020 r.

a)
b)
c)
d)

I.
Obow iązkow e elem enty w szystkich dyspozycji:
numer rachunku papierów w artościow ych i rachunku pieniężnego (dalej Rachunek),
nazw isko i imię posiadacza Rachunku (firma lub nazw a) oraz osoby składającej dyspozycję,
hasło (dyspozycje telefoniczne),
określenie czynności, która ma zostać w ykonana,
II.

Dodatkow e elem enty:

A.1 aktualizacja um ow y m aklerskiej (w tym również złożenie Form ularza Inform acji o Inw estorze , Ankiety GIIF
oraz pełnom ocnictw dla Dom u Maklerskiego)
Wymagane jest złożenie Wniosku o rozw iązanie dotychczasow ej i zaw arcie now ej „Umow y o w ykonyw anie zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” zaw ierającego:
a)
zgodę na tryb zmiany i umow y.
Wymagane jest rów nież złożenie kompletu w niosków składających się na Formularz Informacji o Inw estorze
(zaw ierający formularz badania adekw atności usługi i grupy docelow ej), Ankiety GIIF oraz aktualizacji korespondencji w
zakresie otrzymyw ania korespondencji na adres e-mail (dotyczy Inw estorów otrzymujących korespondencję w formie
papierow ej).
Wymagane jest rów nież złożenie odrębnego w niosku zaw ierającego akceptację przez Inw estora w arunków umow y,
oceny adekw atności oraz potw ierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.
Wnioski może zostać przyjęte w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
W przypadku Rachunku w spólnego prow adzonego dla małżonków w ymagane jest złożenie jednobrzmiących w niosków
przez oboje małżonków .
A.2 zaw arcie um ow y IKZE (otw arcie now ego rachunku) (w tym rów nież złożenie Form ularza Inform acji o
Inw estorze, Ankiety GIIF oraz pełnom ocnictw dla Dom u Maklerskiego)
Wymagane jest złożenie Wniosku o zaw arcie „Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansow ych oraz prow adzenie rachunków w ramach indyw idualnego konta zabezpieczenia emerytalnego”
zaw ierającego:
a)
zgodę na tryb zaw arcia umow y,
b)
zgodę na przesłanie dokumentów na adres e-mail.
Wymagane jest rów nież złożenie kompletu w niosków składających się na Formularz Informacji o Inw estorze
(zaw ierający formularz badania adekw atności usługi i grupy docelow ej), Ankiety GIIF oraz w ymaganych ośw iadczeń i
dyspozycji w zw iązku z zaw arciem Umow y IKZE.
Wymagane jest rów nież złożenie odrębnego w niosku zaw ierającej akceptację przez Inw estora w arunków umow y, oceny
adekw atności oraz potw ierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.
Wniosek może zostać przyjęty w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
W przypadku złożenia w niosku o otw arcie Rachunku IKZE z Rachunku maklerskiego w spólnego prow adzonego dla
małżonków , Rachunek IKZE jest otw ierany jedynie dla małżonka, który złożył w niosek.
A.3 zaw arcie aneksu OTP (w tym rów nież złożenie Form ularza Inform acji o Inw estorze , Ankiety GIIF i
Ośw iadczenia finansow ego)
Wymagane jest złożenie Wniosku o zaw arcie „Aneksu do Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków w zakresie odraczania terminu płatności” zaw ierającego:
a)
zgodę na tryb zaw arcia aneksu,
b)
w ysokość w nioskow anego maksymalnego limitu należności .
Wymagane jest rów nież złożenie kompletu w niosków składających się na Formularz Informacji o Inw estorze
(zaw ierający formularz badania adekw atności usługi i grupy docelow ej) , Ankiety GIIF, Ośw iadczenia finansow ego oraz
aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymyw ania korespondencji na adres e-mail (dotyczy Inw estorów otrzymujących
korespondencję w formie papierow ej).
Wymagane jest rów nież złożenie odrębnego w niosku zaw ierającego akceptację przez Inw estora w arunków aneksu,
oceny adekw atności oraz potw ierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.
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Wniosek może zostać przyjęty w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych or az prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
W przypadku Rachunku w spólnego prow adzonego dla małżonków w ymagane jest złożenie jednobrzmiących w niosków
przez oboje małżonków .
A.4.a zaw arcie um ow y na deryw aty (otw arcie now ego rachunku deryw atów ) (w tym rów nież złożenie
Form ularza Inform acji o Inw estorze i Ośw iadczenia finansow ego)
Wymagane jest złożenie Wniosku o zaw arcie „Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia deryw atów ” (otw arcie
now ego rachunku deryw atów ) zaw ierającego:
a)
zgodę na tryb zaw arcia umow y,
b)
w ysokość w nioskow anego maksymalnego limitu zaangażow ania,
c)
podanie posiadanego numeru NKK lub złożenie w niosku o jego nadanie,
d)
określenie ilości i typu portfeli które mają być otw arte:
 dla kontraktów terminow ych na WIG20 albo
 dla w szystkich kontraktów terminow ych, albo
 dla w szystkich instrumentów pochodnych,
e)
ustalenie sposobu pow iadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu:
 w iadomość sms na numer telefonu komórkow ego albo
 w iadomość na adres e-mail,
Wymagane jest rów nież złożenie kompletu w niosków składających się na Formularz Informacji o Inw estorze
(zaw ierający formularz badania adekw atności usługi i grupy docelow ej) , Ankiety GIIF, Ośw iadczenia finansow ego oraz
aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymyw ania korespondencji na adres e-mail (dotyczy Inw estorów otrzymujących
korespondencję w formie papierow ej).
Wymagane jest rów nież złożenie odrębnego w niosku zaw ierającego akceptację przez Inw estora w arunków umow y,
oceny adekw atności oraz potw ierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.
Wniosek może zostać przyjęty w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
W przypadku Rachunku w spólnego prow adzonego dla małżonków w ymagane jest złożenie jednobrzmiących w niosków
przez oboje małżonków .
A.4.b aktualizacja um ow y na deryw aty (bez otw arcia now ego rachunku deryw atów ) (w tym rów nież złożenie
Form ularza Inform acji o Inw estorze i Ośw iadczenia finansow ego)
Wymagane jest złożenie Wniosku o rozw iązanie dotychczasow ej i zaw arcie now ej „Umow y o w ykonyw anie zleceń
nabycia lub zbycia deryw atów ”(bez otw arcia now ego rachunku deryw atów ) zaw ierającego:
a)
zgodę na tryb zaw arcia umow y.
Wymagane jest rów nież złożenie kompletu w niosków składających się na Formularz Informacji o Inw estorze
(zaw ierający formularz badania adekw atności usługi i grupy docelow ej) , Ankiety GIIF, Ośw iadczenia finansow ego oraz
aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymyw ania korespondencji na adres e-mail (dotyczy Inw estorów otrzymujących
korespondencję w formie papierow ej).
Wymagane jest rów nież złożenie odrębnego w niosku zaw ierającego akceptację przez Inw estora w arunków umow y,
oceny adekw atności oraz potw ierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.
Wniosek może zostać przyjęty w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
W przypadku Rachunku w spólnego prow adzonego dla małżonków w ymagane jest złożenie jednobrzmiących w niosków
przez oboje małżonków .
A.5 zaw arcie um ow y overnight
Wymagane jest złożenie Wniosku o zaw arcie „Umow y o przekazyw anie środków pieniężnych Inw estora na lokatę
terminow ą” zaw ierającego:
a)
zgodę na tryb zaw arcia umow y,
b)
ustalenie trybu przesyłania korespondencji na adres e-mail.
Wymagane jest rów nież złożenie odrębnego w niosku zaw ierającego akceptację przez Inw estora w arunków umow y oraz
potw ierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.
Wniosek może zostać przyjęty w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
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W przypadku Rachunku w spólnego prow adzonego dla małżonków w ymagane jest złożenie jednobrzmiących w niosków
przez oboje małżonków .
zaw arcie załącznika do um ow y m aklerskiej związku z dodaniem rachunków bankow ych dla przelew ów
środków pieniężnych (rachunki w Banku Millennium )
Wymagane jest złożenie Wniosku o zaw arcie lub zmianę treści „Załącznika do Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia
lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków w zakresie składania dyspozycji w ypłat środków
pieniężnych w formie przelew u” zaw ierającego:
a)
zgodę na tryb zaw arcia/zmiany załącznika,
b)
podanie pełnego numeru rachunku bankow ego, który ma zostać dodany do załącznika.
c)
udzielenie upow ażnienia do w eryfikacji podanego rachunku bankow ego w Banku Millennium S.A.
A.6a

Wymagane jest rów nież złożenie aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymyw ania korespondencji na adres e-mail
(dotyczy Inw estorów otrzymujących korespondencję w formie papierow ej).
Wymagane jest rów nież złożenie odrębnego w niosku zaw ierającego akceptację przez Inw estora w arunków załącznika
oraz potw ierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.
Wniosek może zostać przyjęty w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
W przypadku Rachunku w spólnego prow adzonego dla małżonków w ymagane jest złożenie jednobrzmiących w niosków
przez oboje małżonków .
zaw arcie załącznika do um ow y m aklerskiej w związku z dodaniem rachunków bankowych dla przelewów
środków pieniężnych (rachunki w bankach innych niż Bank Millennium )
Wymagane jest złożenie Wniosku o zaw arcie lub zmianę treści „Załącznika do Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia
lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków w zakresie składania dyspozycji w ypłat środków
pieniężnych w formie przelew u” zaw ierającego:
a)
zgodę na tryb zaw arcia/zmiany załącznika,
b)
podanie pełnego numeru rachunku bankow ego, który ma zostać dodany do załącznika.
A6b

Wymagane jest rów nież:
- złożenie aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymyw ania korespondencji na adres e-mail (dotyczy Inw estorów
otrzymujących korespondencję w formie papierow ej),
- złożenie odrębnego w niosku zaw ierającej akceptację przez Inw estora w arunków załącznika oraz potw ierdzenie
otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski,
- w ykonanie przelew u z rachunku bankow ego, który został zdefiniow any dow olnej kw oty na rachunek pieniężny w Domu
Maklerskim.
Wniosek może zostać przyjęty w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
W przypadku Rachunku w spólnego prow adzonego dla małżonków w ymagane jest złożenie jednobrzmiących w niosków
przez oboje małżonków .
zaw arcie załącznika do um ow y m aklerskiej w zw iązku z w ycofaniem rachunków bankow ych dla
przelew ów środków pieniężnych
Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę treści „Załącznika do Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków w zakresie składania dyspozycji w ypłat środków pieniężnych w
formie przelew u” zaw ierającego:
a)
zgodę na tryb zaw arcia/zmiany załącznika,
b)
podanie pełnego numeru rachunku bankow ego, który ma zostać usunięty.
A.7

Wymagane jest rów nież złożenie aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymyw ania korespondencji na adres e -mail
(dotyczy Inw estorów otrzymujących korespondencję w formie papierow ej).
Wymagane jest rów nież złożenie odrębnego w niosku zaw ierającej akceptację przez Inw estora w arunków załącznika
oraz potw ierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.
Wniosek może zostać przyjęty w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
A.8 zaw arcie załącznika do um ow y m aklerskiej definiującego rachunek bankow y dla przelew ów
autom atycznych (przelew y w olnych środków pieniężnych z rachunku inw estycyjnego na rachunek
bankow y w Banku Millennium )
Wymagane jest złożenie Wniosku o aktyw ację przelew ów automatycznych oraz definiow anie rachunku bankow ego dla
przelew ów automatycznych (przelew y w olnych środków finansow ych z rachunku inw estycyjnego na rachunek bankow y
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w Banku Millennium) zw iązaną z zaw arciem Załącznika do Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków w zakresie w ykonyw ania automatycznych przelew ów środków
pieniężnych zaw ierającego:
a)
zgodę na tryb zaw arcia lub zmiany treści załącznika,
b)
pełny numer pow iązanego rachunku bankow ego w Banku Millennium, na który będą w ykonyw ane przelew y
automatyczne.
c)
udzielenie upow ażnienia do w eryfikacji podanego rachunku bankow ego w Banku Millennium S.A.
Wymagane jest rów nież złożenie aktualizacji korespondencji w zakresie otrzymyw ania korespondencji na adres e-mail
(dotyczy Inw estorów otrzymujących korespondencję w formie papierow ej).
Wymagane jest rów nież złożenie odrębnego w niosku zaw ierającej akceptację przez Inw estora w arunków załącznika
oraz potw ierdzenie otrzymania dokumentów niezbędnych do przekazania przez Dom Maklerski.
Wniosek może zostać przyjęty w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finans ow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
W przypadku Rachunku w spólnego prow adzonego dla małżonków w ymagane jest złożenie jednobrzmiących w niosków
przez oboje małżonków .
A.9

rezygnacja z przelew ów autom atycznych

Wymagane jest złożenie Wniosku o rezygnację z przelew ów automatycznych na pow iązany rachunek bankow y w Banku
Millennium zaw ierającego:
a)
zgodę na tryb w ypow iedzenia załącznika,
b)
datę, z którą rezygnacja ma obow iązyw ać (opcja).
Dyspozycja może zostać przyjęta w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
A.10

rezygnacja ze składania dyspozycji przelew ów środków pieniężnych

Wymagane jest złożenie Wniosku o rezygnację ze składania dyspozycji przelew ów środków pieniężnych zaw ierającego:
a)
zgodę na tryb w ypow iedzenia załącznika,
b)
datę, z którą rezygnacja ma obow iązyw ać (opcja).
Dyspozycja może zostać przyjęta w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi lub reprezentantów
osoby praw nej (zgodnie z zasadami reprezentacji), którzy zaw arli „Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w
zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetow ych” .
A.11

odstąpienie od um ow y zaw artej na odległość

Wymagane jest złożenie Wniosku o odstąpienie od umow y zaw artej na odległość zaw ierającego:
a)
nazw ę lub jednoznaczne określenie umow y, od której Inw estor odstępuje,
b)
określenie czynności, która pow inna zostać w ykonana:
– odstąpienie od umow y zaw artej na odległość.
Odstąpienie od umow y może zostać przyjęte w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy
zaw arli „Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ”
począw szy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji
telefonicznych i internetow ych”.
B.1, B.2

uruchom ienie usługi internetow ej dla Inw estora lub w spółm ałżonka

Wymagane jest złożenie Wniosku o uruchomienie usługi internetow ej w postaci dostępu do Serw isu maklerskiego i
Serw isu informacyjnego dla Inw estora lub jego w spółmałżonka zaw ierającego:
a)
imię i nazw isko użytkow nika, w odniesieniu do którego w nioskuje się o dostęp (możliw ość dotyczy w yłącznie
w łaściciela/w spółw łaściciela Rachunku),
b)
sposób odbioru loginu, hasła lub Tokena.
Dyspozycja może zostać przyjęta w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
B.3 uruchom ienie usługi internetow ej dla pełnom ocnika
Wymagane jest złożenie Wniosku o uruchomienie usługi internetow ej w postaci dostępu do Serw isu maklerskiego i
Serw isu informacyjnego dla pełnomocnika zaw ierającego:
a)
imię i nazw isko pełnomocnika, w odniesieniu do którego w nioskuje się o dostęp,
b)
sposób odbioru loginu, hasła lub Tokena.
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Dyspozycja może zostać przyjęta w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
Dyspozycja uruchomienia usługi internetow ej może dotyczyć jedynie pełnomocnika posiadającego pełnomocnictw o bez
ograniczeń.
Pełnomocnik uzyska pełne upraw nienia dopiero po złożeniu zgody na w arunki abonenckie (nie dotyczy pełnomocników ,
którzy w cześniej taką zgodę złożyli lub podpisali Umow ę abonencką).
B.4 w ydanie i w ym iana tokena
Wymagane jest złożenie Wniosku o udostępnienie now ego Tokena zaw ierającego:
a)
imię, nazw isko użytkow nika, w odniesieniu do którego w nioskuje się o udostępnienie now ego Tokena,
b)
sposób odbioru Tokena.
B.5 odblokow anie tokena
Wymagane jest złożenie Wniosku o odblokow anie numeru PIN do Tokena zaw ierającego:
a) imię i nazw isko użytkow nika, w odniesieniu do którego w nioskuje się o odblokow anie numeru PIN,
b) hasło do programu ePromakPlus przydzielone przez Dom Maklerski na zasadach określonych w Instrukcji (patrz
załącznik nr 4),
c) kod odblokow ujący uzyskany w sposób określony w Instrukcji.
B.6 synchronizacja tokena
Wymagane jest złożenie Wniosku o synchronizację Tokena z Serw isem maklerskim zaw ierającego:
a)
imię i nazw isko użytkow nika dysponującego Tokenem,
b)
hasło do programu ePromakPlus, przydzielone przez Dom Maklerski na zasadach określonych w Instrukcji (patrz
załącznik nr 4),
c)
w skazanie Tokena – w pozycji „ZEGAR” uzyskane w sposób określony w Instrukcji,
d)
w skazanie Tokena – w pozycji „LICZNIK” uzyskane w sposób określony w Instrukcji.
Dyspozycja synchronizacji Tokena może być składana jedynie pod numerami telefonicznymi w HelpDesk.
B.7 zm iana hasła do aplikacji eProm akPlus
Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę hasła do Serw isu maklerskiego zaw ierającego:
a)
imię, nazw isko użytkow nika, w odniesieniu do którego w nioskuje się o zmianę hasła,
b)
sposób odbioru hasła.
Pow yższe dotyczy w niosków telefonicznych.
Zmiana hasła do Serw isu maklerskiego w programie ePromakPlus w ykonyw ana jest samodzielnie przez użytkow nika w
sposób określony w Instrukcji.
B.8 odblokow anie hasła do aplikacji eProm akPlus
Wymagane jest złożenie Wniosku o odblokow anie hasła do Serw isu maklerskiego (aplikacji ePromakPlus)
zaw ierającego:
a)
imię, nazw isko użytkow nika, w odniesieniu do którego w nioskuje się o odblokow anie hasła,
b)
sposób odbioru hasła.
B.9 zm iana sposobu autoryzacji do aplikacji eProm akPlus
Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę sposobu autoryzacji do aplikacji ePromakPlus zaw ierającego:
a)
imię i nazw isko użytkow nika, w odniesieniu do którego w nioskuje się o zmianę sposobu autoryzacji,
b)
now y sposób autoryzacji, o który użytkow nik w nioskuje.
B.10

zm iana hasła do Serw isu inform acyjnego (w w w .m illennium dm .eu)

Zmiana hasła do Serw isu informacyjnego w ykonyw ana jest samodzielnie przez użytkow nika w sposób określony w
Instrukcji.
B.11

odblokow anie hasła do serw isu inform acyjnego (w w w .m illennium dm .eu)

Wymagane jest złożenie Wniosku o odblokow anie hasła do Serw isu informacyjnego zaw ierającego:
a)
imię, nazw isko użytkow nika, w odniesieniu do którego w nioskuje się o odblokow anie hasła.
B.12, B.14

urucham ianie korzystania z aplikacji Statica (pierw szy login i następne) oraz rezygnacja z aplikacji
Statica

Wymagane jest złożenie Wniosku o uruchomienie/rezygnację z dostępu do aplikacji Statica zaw ierającego:
a)
imię i nazw isko użytkow nika, w odniesieniu do którego uruchamia się/rezygnuje się z dostępu do aplikacji Statica.
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B.13

zm iana hasła do aplikacji Statica

Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę hasła do aplikacji „Statica” zaw ierającego:
a)
imię i nazw isko użytkow nika, w odniesieniu do którego w nioskuje się o zmianę hasła.
B.15, B.16

uzyskanie lub zm iana danych on-line oraz rezygnacja z danych on-line

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktyw ację, zmianę zakresu danych czasu rzeczyw istego udostępnianych w Serw isie
maklerskim lub Serw isie informacyjnym lub rezygnacji z ich otrzymyw ania zaw ierającego:
a)
imię i nazw isko użytkow nika, w odniesieniu do którego w nioskuje się o aktyw ację, zmianę lub rezygnacje z danych
czasu rzeczyw istego,
b)
określenie czynności, która pow inna zostać w ykonana:
– aktyw acja otrzymyw ania danych czasu rzeczyw istego,
– zmiana zakresu danych czasu rzeczyw istego,
– rezygnacja z otrzymyw ania danych czasu rzeczyw istego,
c)
określenie zakresu danych czasu rzeczyw istego:
– notow ania on-line: 1 oferta lub 5 ofert lub karnet zleceń (tylko w aplikacji Statica),
– serw is informacyjny PAP,
– serw is informacyjny Reuters Inw estor.
B.17

blokada, odblokow anie dostępu do serw isu internetow ego

Wymagane jest złożenie Wniosku o blokadę lub odblokow anie dostępu do Serw isu maklerskiego lub Serw isu
informacyjnego zaw ierającego:
a)
imię i nazw isko użytkow nika, w odniesieniu do którego w nioskuje się o blokadę lub odblokow anie dostępu,
b)
określenie czynności, która pow inna zostać w ykonana:
– blokada dostępu,
– odblokow anie dostępu,
c)
w skazanie serw isu, którego dotyczy dyspozycja:
– Serw is maklerski,
– Serw is informacyjny,
d)
w przypadku dyspozycji blokady dostępu – określenie pow odu blokady.
W przypadku korzystania z Serw isu maklerskiego z użyciem Tokena, w ydanie dyspozycji blokady dostępu do Serw isu
maklerskiego oznacza dokonanie dezaktyw acji Tokena. W przypadku dokonyw ania odblokow ania dostępu do Serw isu
maklerskiego zachodzi konieczność udostępnienia użytkow nikow i now ego Tokena (co w iąże się z koniecznością
poniesienia przez Inw estora opłaty za udostępnienie Tokena).
B.18

rezygnacja z usług internetow ych

Wymagane jest złożenie Wniosku o rezygnację z w szelkich usług internetow ych.
Dyspozycja może zostać przyjęta w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi lub reprezentantów
osoby praw nej (zgodnie z zasadami reprezentacji), którzy zaw arli „Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w
zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetow ych” .
W przypadku korzystania z Serw isu maklerskiego z użyciem Tokena tylko na jednym Rachunku, rezygnacja z w szelkich
usług internetow ych na tym Rachunku oznacza dokonanie dezaktyw acji Tokena. W przypadku ponow nego uruchomienia
usług internetow ych zachodzi konieczność udostępnienia użytkow nikow i now ego Tokena (co w iąże się z koniecznością
poniesienia przez Inw estora opłaty za udostępnienie Tokena).
C.1

urucham ianie usługi telefonicznej

Wymagane jest złożenie Wniosku o uruchomienie usługi telefonicznej zaw ierającego:
a)
sposób odbioru hasła.
Dyspozycja może zostać przyjęta w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi, którzy zaw arli
„Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy
od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i
internetow ych”.
C.2

zm iana hasła telefonicznego

Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę hasła do usług telefonicznych zaw ierającego:
a)
sposób odbioru hasła.
Dyspozycja może zostać złożona jedynie przez w łaściciela/w spółw łaściciela Rachunku.
C.3

rezygnacja z usług telefonicznych

Wymagane jest złożenie Wniosku o rezygnację z w szelkich usług telefonicznych.
Dyspozycja może zostać przyjęta w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi lub reprezentantów
osoby praw nej (zgodnie z zasadami reprezentacji), którzy zaw arli „Umow ę o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia
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instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy od 25 lipca 2006 r. lub którzy zaw arli „Umow ę w
zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetow ych” .
D.1

określenie trybu przesyłania KID

Wymagane jest złożenie Wniosku zaw ierającego decyzję dotyczącą trybu przesyłania KID zaw ierającego:
a)
imię i nazw isko klienta, w odniesieniu do którego w nioskuje się o ustalenie sposobu przekazyw ania KID,
b)
określenie trybu przesyłania KID

zgoda na przesyłanie KID w formie papierow ej,

zgoda na przesyłanie KID na adres e-mail,

zgoda na przekazyw anie KID przez stronę internetow ą.
Możliw ość przesyłania w formie papierow ej dotyczy jedynie rachunku na którym nie zostały uruchomione usługi zdalne
(telefoniczne lub internetow e).
W przypadku podpisyw ania Umow y na deryw aty - określenie sposobu przekazyw ania KID przez osobę posiadającą
dostęp do składania Zleceń jest w arunkiem podpisania tej umow y.
Warunkiem przyjęcia decyzji o przesyłaniu na adres e-mail lub przez stronę internetow ą jest uprzednie przekazanie
Domow i Maklerskiemu adresu e-mail. W przypadku korzystania z usług zdalnych (telefonicznych lub internetow ych) musi
być udzielona zgoda na przesyłanie KID na adres e-mail lub na odbiór poprzez stronę internetow ą.
E.1

zlecenia K/S (oraz m odyfikacje i anulacje tych zleceń)

Dyspozycja w ystaw ienia/modyfikacji/anulow ania zlecenia kupna, sprzedaży papierów w artościow ych/deryw atów
notow anych na GPW (w tym na detalicznym rynku regulow anym Catalyst dla papierów dłużnych), New Connect, w
alternatyw nym systemie obrotu detalicznego Catalyst, oraz na BondSpot (w tym na hurtow ym rynku regulow anym
Catalyst dla papierów dłużnych oraz w alternatyw nym systemie obrotu hurtow ego Catalyst) pow inna zaw ierać:
a)
numer portfela (tylko dla zleceń na deryw aty),
b)
rodzaj i liczbę papierów w artościow ych lub deryw atów będących przedmiotem zlecenia,
c)
przedmiot zlecenia (kupno lub sprzedaż),
d)
określenie ceny:
na GPW (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu)
- z limitem ceny,
- bez limitu ceny (uzależnione od rodzaju papieru w artościow ego, fazy sesji oraz rynku): PKC (po każdej cenie)
lub PCR (po cenie rynkow ej);
- PEG ( z limitem podążającym za zmianami kursu referencyjnego).
na BondSpot (rynki regulowane oraz alternatywny system obrotu) - tylko z limitem,
e)
datę pierw szej sesji,
f)
termin w ażności zlecenia:
na GPW (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu):
Czas – pozostające w arkuszu do określonej godziny (tylko bieżąca sesja),
Dzień – w ażne na w ybranej sesji
Data - z terminem w ażności,
WDA – w ażne do anulow ania,
WNF – w ażne na najbliższy fixing
WNZ – w ażne na najbliższy fixing zamknięcia
ew entualne dodatkow e w arunki:
WIA - w ykonaj i anuluj,
WLA - w ykonaj lub anuluj
na BondSpot (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu):
określony termin w ażności (dzień lub dłużej),
g)
w przypadku transakcji pakietow ej – określenie drugiej strony transakcji (dom maklerski) oraz w ysokość
w ynegocjow anej prow izji,
h)
oznaczenie rynku regulow anego lub systemu obrotu,
i)
dodatkow e w arunki na GPW (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu):
Wielkość minimalna – minimalna w ielkość realizacji zlecenia
Limit aktyw acji - limit aktyw acji zlecenia
Wielkość ujaw niana – w ielkość ujaw niana zlecenia
bez OTP – bez odroczonej płatności na rynek giełdow y - Inw estor nie w yraża zgody na OTP (dotyczy
Inw estorów , z którymi Dom Maklerski podpisał stosow ny aneks w zakresie OTP)
j)
decyzja Inw estora o potw ierdzeniu w ystaw ienia/modyfikacji zlecenia kupna lub sprzedaży
- Decyzja Inw estora o potw ierdzeniu w ystaw ienia/modyfikacji zlecenia może zostać przekazana Domow i
Maklerskiemu, o ile dane zlecenie/modyfikacja zlecenia w ymaga potw ierdzenia, zgodnie z zasadami zaw artymi
w Szczegółow ych Zasadach Obrotu Giełdow ego w systemie UTP oraz w Załączniku nr 2 do Regulaminu
Alternatyw nego Systemu Obrotu.
- Potw ierdzanie zleceń/modyfikacji zleceń ma zastosow anie w przypadku następujących rynków : Giełda
Papierów Wartościow ych w Warszaw ie (w tym detaliczny rynek regulow any Catalyst dla papierów dłużnych),
alternatyw ny system obrotu New Connect, alternatyw ny system obrotu detalicznego Catalyst.
k)
inne elementy jeżeli są w ymagane zgodnie z obow iązującymi przepisami praw a.
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Zakres w ymaganych elementów może ulec zmianie w przypadku zmiany przez GPW lub BondSpot regulacji
dotyczących zasad obrotu na tych rynkach. Dyspozycje przyjmow ane są przez Dom Maklerski, w zakresie, w jakim są
przyjmow ane i realizow ane przez dany rynek.
Nie można złożyć internetow ej dyspozycji modyfikacji zlecenia z limitem aktyw acji.
E.2

w ykup certyfikatów

Wymagane jest złożenie Wniosku o w ykup certyfikatów zaw ierającego:
a)
rodzaj i liczbę certyfikatów będących przedmiotem zlecenia w ykupu,
b)
przedmiot zlecenia (w ykup),
c)
inne elementy w ymagane procedurą w ykupu w ydaną przez emitenta.
Rodzaj certyfikatów , dla których można złożyć zlecenie w ykupu określany jest przez Dom Maklerski na podstaw ie
dokumentów przesłanych przez emitenta certyfikatów .
E.3

zlecenia K - zapisy z praw em poboru (opcja zależna od postanow ień prospektu)

Wymagane jest złożenie Wniosku o w ystaw ienie zlecenia (zapisu) z tytułu realizacji Praw a Poboru zaw ierającego:
a)
rodzaj i liczbę papierów w artościow ych będących przedmiotem zlecenia (zapisu),
b)
elementy w ymagane dla w ażności zlecenia (zapisu), w skazane w treści prospektu określającego zasady składania
zleceń (zapisów ).
Dyspozycja może zostać złożona, o ile dany prospekt emisyjny będzie umożliw iał złożenie zlecenia (zapisu) zdalnego z
tytułu realizacji danego Praw a Poboru. W przypadku braku takiej możliw ości Dom Maklerski w yda Informację
w yłączającą możliw ość złożenia zlecenia (zapisu) zdalnego.
E.4

zlecenia K - zapisy now a em isja (opcja zależna od zapisów prospektu)

Wymagane jest złożenie Wniosku o w ystaw ienie zlecenia (zapisu) na zakup papierów w artościow ych w obrocie
pierw otnym zaw ierającego:
a)
rodzaj i liczbę papierów w artościow ych będących przedmiotem zlecenia (zapisu),
b)
elementy w ymagane dla w ażności zlecenia (zapisu), w skazane w treści prospektu określającego zasady składania
zleceń (zapisów ).
Dyspozycja może zostać złożona, o ile:
–
prospekt emisyjny określający zasady składania zleceń (zapisów ) dopuszcza możliw ość składania zdalnych
zleceń (zapisów ),
–
Dom Maklerski poinformuje (poprzez w yw ieszenie stosow nej informacji w POK i na stronie internetow ej Domu
Maklerskiego) w terminie minimum jednego dnia roboczego przed dniem rozpoczęcia przyjmow ania zleceń
(zapisów ) o dopuszczalności złożenia dyspozycji zdalnej.
Dyspozycja w ystawienia zlecenia (zapisu) może zaw ierać rów nież: dyspozycję uruchom ienia środków pieniężnych z
kredytu w celu opłacenia zlecenia (zapisu), dyspozycję deponow ania nabytych papierów w artościow ych na
Rachunku, dyspozycję przelew u środków pieniężnych z nadpłaty lub ich zw rotu na Rachunek . Dom Maklerski
może w drodze Informacji dla klientów określić dodatkow e w arunki przyjęcia dyspozycji w ystaw ienia zlecenia (zapisu)
nabycia papierów w artościow ych w obrocie pierw otnym, gdy taka potrzeba w ynika z postanow ień prospektu emisyjnego.
E.5, E.6, E7

w ydanie św iadectw a depozytow ego oraz obsługa w ezw ania oraz obsługa dyspozycji klienta na
ogłoszoną ofertę zakupu

Wymagane jest złożenie Wniosku o w ydanie św iadectw a depozytow ego zaw ierającego:
a)
określenie celu w ystaw ienia św iadectw a depozytow ego,
b)
datę w ażności św iadectw a depozytow ego,
c)
nazw ę, rodzaj i liczbę papierów w artościow ych, których dotyczy św iadectw o depozytow e,
d)
określenie miejsca odbioru/dostarczenia św iadectw a depozytow ego.
W przypadku, gdy św iadectw o depozytow e w ydaje się w celu odpow iedzi na w ezw anie lub innym celu w ymagającym
złożenia instrukcji rozliczeniow ej – dyspozycja pow inna zaw ierać rów nież polecenie w ystaw ienia takiej instrukcji.
E.8

obsługa WZA

Wymagane jest złożenie Wniosku o w ystaw ienie imiennego zaśw iadczenia o praw ie uczestnictw a w Walnym
Zgromadzeniu zaw ierającego:
a)
nazw ę spółki, której Walnego Zgromadzenia dotyczy zaśw iadczenie,
b)
liczbę i kod akcji, których dotyczy zaśw iadczenie,
c)
informację, z jakiej liczby akcji Inw estor zamierza w ykonyw ać praw o głosu (w przypadku, gdy Inw estor
zamierzać w ykonyw ać praw o głosu tylko z części akcji zapisanych na jego Rachunku), lub w skazanie, że Inw estor
zamierza w ykonyw ać praw o głosu z w szystkich akcji zapisanych na Rachunku w dniu rejestracji uczestnictw a w
Walnym Zgromadzeniu,
d)
numer Rachunku, na którym są lub będą zapisane akcje będące przedmiotem dyspozycji lub numer potw ierdzenia
nabycia papierów w artościow ych albo informacje że dyspozycja dotyczy papierów zdeponow anych w rejestrze
sponsora emisji,
e)
cel w ystaw ienia zaśw iadczenia,
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f)

w przypadku gdy dyspozycja dotyczy papierów w artościow ych zarejestrow anych w sponsorze emisji informacje
określone w pkt. E.11 lit. b)-d).

Inw estorzy posiadający akcje na okaziciela spółek niepublicznych zarejestrow ane w Krajow ym Depozycie Papierów
Wartościow ych zgłaszający zamiar udziału w w alny m zgromadzeniu tej spółki, oprócz w łaściw ego w niosku o udział w
w alnym zgromadzeniu pow inni rów nież dostarczyć do Domu Maklerskiego zgodę na przekazanie przez KDPW do tej
spółki sw oich danych osobow ych; złożenie takiej zgody nie jest możliw e w trybie zdalnym; w zakresie trybu składania
takiej zgody oraz listy spółek, których dotyczy taki obow iązek stosuje się postanow ienia Komunikatu Zarządu Millennium
Domu Maklerskiego dotyczącego spółek niepublicznych z dnia 4 czerw ca 2020 r.
E.9

w ykonanie lub rezygnacja z w ykonania deryw atów

Wymagane jest złożenie Wniosku o w ykonanie bądź rezygnację z w ykonania deryw atów zaw ierającego:
a)
numer portfela,
b)
oznaczenie rynku regulow anego lub systemu obrotu,
c)
określenie czynności, która pow inna zostać w ykonana:
– zgłoszenie deryw atów do w ykonania,
– rezygnacja z w ykonania deryw atów ,
d)
rodzaj i liczbę deryw atów do w ykonania bądź rezygnacji z w ykonania.
E.10

deponow anie p.w . na rachunku w Millennium Dom u Maklerskim (przeniesienie p.w . ze sponsora em isji)

Wymagane jest złożenie Wniosku o w prow adzenie papierów w artościow ych zdeponow anych w rejestrze sponsora emisji
na rachunek inw estycyjny w Millennium Domu Maklerskim zaw ierającego:
a)
numer potw ierdzenia nabycia papierów w artościow ych zdeponow anych w rejestrze sponsora emisji,
b)
nazw isko oraz imię osoby, na rzecz której zostało w ystaw ione potw ierdzenie nabycia papierów w artościow ych,
c)
adres zamieszkania osoby, na rzecz której zostało w ystaw iane potw ierdzenie nabycia papierów w artościow ych,
d)
numer identyfikacyjny osoby, na rzecz której zostało w ystaw ione potw ierdzenie nabycia papierów w artościow ych
zapisany na tym potw ierdzeniu (PESEL lub seria i numer dow odu osobistego albo inny numer w przypadku
nierezydentów ),
e)
rodzaj i liczbę papierów w artościow ych będących przedmiotem dyspozycji,
f)
informację, że dyspozycja dotyczy w prow adzenia papierów w artościow ych z rejestru sponsora emisji na rachunek
inw estycyjny.
E.11

konw ersja p.w . w rejestrze sponsora i przeniesienie na rachunek w Millennium Dom u Maklerskim

Wymagane jest złożenie Wniosku o konw ersję papierów w artościow ych imiennych na papiery na okaziciela oraz
w prow adzenie papierów w artościow ych zdeponow anych w rejestrze sponsora emisji na rachunek inw estycyjny w
Millennium Domu Maklerskim zaw ierającego:
a)
elementy w skazane w dyspozycji E.11,
b)
dyspozycję dokonania konw ersji papierów w artościow ych imiennych na papiery w artościow e na okaziciela.
F.1

opłacenie zlecenia OTP

Wymagane jest złożenie Wniosku o opłacenie zlecenia zakupu korzystającego z odroczonej płatności zaw ierającego:
a)
rodzaj i liczbę papierów w artościow ych będących przedmiotem zlecenia,
b)
datę pierw szej sesji,
c)
datę zaw arcia transakcji,
d)
ilość papierów w artościow ych, która ma zostać opłacona.
Uw aga: zasilenie konta prow adzonego przez Dom Maklerski należy w ykonać w pisując w numerze rachunku docelow ego
26- znakow y indyw idualny identyfikator rachunku pieniężnego Inw estora zgodny ze schematem NRB
Uw aga: Dom Maklerski pozostaw ia dotychczasow ą możliw ość zasilenie konta na następujący rachunek bankow y 87
1160 2202 0000 0000 4444 4444 w tytule przelew u należy podać: RIxxxxxxx imię nazw isko w miejsce xxxxxxxx należy
w pisać numer rachunku inw estycyjnego.
F.2

uzupełnienie depozytu zabezpieczającego

Wymagane jest złożenie Wniosku o uzupełnienie depozytu zabezpieczającego zaw ierającego:
a)
polecenie uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.
Uw aga: zasilenie konta prow adzonego przez Dom Maklerski należy w ykonać w pisując w numerze rachunku docelow ego
26- znakow y indyw idualny identyfikator rachunku pieniężnego Inw estora zgodny ze schematem NRB
Uw aga: Dom Maklerski pozostaw ia dotychczasow ą możliw ość zasilenie konta na następujący rachunek bankow y 87
1160 2202 0000 0000 4444 4444 w tytule przelew u należy podać: RIxxxxxxx imię nazw isko w miejsce xxxxxxxx należy
w pisać numer rachunku inw estycyjnego.
F.3, F.4 przelew y finansow e w ew nętrzne oraz przelew y finansow e zew nętrzne
Wymagane jest złożenie Wniosku o w ypłatę środków pieniężnych w formie przelew u zaw ierającego:
a)
kw otę przelew u,
b)
w alutę przelew u (Dom Maklerski realizuje jedynie przelew y w w alutach określonych Komunikatem Zarządu
regulującym zasady dokonyw ania transakcji w ymiany w alutow ej oraz przelew ów w alutow ych)
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c)

nr rachunku bankow ego, na który mają zostać przekazane środki pieniężne, zgodny z podanym w załączn iku do
Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków w
zakresie składania dyspozycji w ypłat środków pieniężnych w formie przelew u.

Dyspozycja opiew ająca na kw otę w yższą niż 20 000 PLN lub jej rów now artość w yrażona w w alucie obcej (licząc po
kursie podaw anym w Tabeli kursów w alut obcych Banku Millennium S.A. z dnia złożenia dyspozycji) zostanie
zrealizow ana pod w arunkiem telefonicznego potw ierdzenia dyspozycji:
- do godziny 14.00, jeśli dyspozycja ma być zrealizow ana w dniu złożenia lub,
- do godziny 17.00, jeśli dyspozycja ma być zrealizow ana w dniu następnym.
Potw ierdzenia dokonuje pracow nik Domu Maklerskiego na posiadany przez Dom Maklerski nr telefonu Klienta/
pełnomocnika.
Numer rachunku bankow ego musi mieć format zgodny ze standardem numeracji bankow ych w polskich bankach (NRB):
zz XXXX XXXX yyyy yyyy yyyy yyyy
gdzie:

zz to suma kontrolna (2 cyfry),

XXXX XXXX to numer rozliczeniow y jednostki organizacyjnej banku (8 cyfr ),

yyyy yyyy yyyy yyyy to numer rachunku klienta w banku (16 cyfr);
F.5

przew alutow anie środków pieniężnych

Wymagane jest złożenie Wniosku o przew alutow anie środków pieniężnych zaw ierającego:
a)
w ysokość środków pieniężnych i w alutę, które mają ulec przew alutow aniu,
b)
w alutę docelow ą przew alutow ania.

G.1, G.2, G.3, G.4

otw arcie i zam knięcie portfela oraz zm iana przeznaczenia portfela oraz zm iana MLZ

Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę w arunków św iadczenia usług w zakresie deryw atów zaw ierającego:
a) NIK,
b) określenie w arunków , o których zmianę Klient w nioskuje:
– liczbę otw ieranych portfeli,
– liczbę zamykanych portfeli,
– przeznaczenie portfeli,
– now ą w artość maksymalnego zaangażow ania.
Dyspozycja w ystaw ienia w niosku o zmianę w arunków św iadczenia usług w zakresie deryw atów może zostać
w ystaw iona o ile Inw estor podpisał z Domem Maklerskim Umow ę o deryw aty w w ersji umożliw iającej złożenie zdalnego
w niosku.
Dyspozycja w ystaw ienia w niosku o zmianę w arunków św iadczenia usług w zakresie deryw atów może zostać przyjęta
w yłącznie od klientów , którzy zaw arli umow ę w zakresie deryw atów :

od 13 października 2006 r. do 12 w rześnia 2010 r.

od 20 lutego 2012 r.
G.5

zm iana sposobu pow iadam iania o konieczności uzupełnienia depozytu

Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę sposobu pow iadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu
zaw ierającego:
a)
określenie now ego sposobu pow iadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu oraz potw ierdzenie danych
teleadresow ych posiadanych przez Dom Maklerski,
Dyspozycja zmiany sposobu pow iadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu stanow i jednocześnie zmianę
sposobu pow iadamiania dla innych usług, zgodnie z w arunkami zapisanymi w odrębnych umow ach lub aneksach.
H.1

w niosek o prowizję (korzystanie z planu podstaw ow ego lub dodatkowego, prowizję negocjowaną, zm ianę
sposobu pobierania prow izji)

Wymagane jest złożenie Wniosku o w ystaw ienie w niosku dotyczącego prow izji zaw ierającego:
a)
określenie rodzaju w niosku:
– przyznanie prow izji od jednej transakcji,
– korzystanie z planu podstaw ow ego [liniow ego],
– korzystanie z planu dodatkow ego [progresyw nego],
– przyznanie negocjow anej prow izji w ramach planu liniow ego,
– zmiana sposobu naliczania prow izji,
b)
w przypadku prow izji w planie liniow ym - określenie podstaw y przyznania prow izji:
– w artość obrotów ,
– w ycena papierów w artościow ych i środków pieniężnych na Rachunku,
– deklaracja uzyskania obrotów ,
c)
w przypadku prow izji od jednej transakcji - w skazanie daty zaw arcia transakcji, nazw y papieru w artościow ego lub
deryw atów , w artości transakcji lub ilości kontraktów terminow ych lub opcji,
d)
zgodę na dodatkow e w arunki dotyczące prow izji, zaw arte w obow iązującym w Domu Maklerskim w zorze w niosku
dotyczącym prow izji (o przyznanie prow izji od jednej transakcji, korzystania z planu liniow ego, aktualizacji prow izji
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e)

w ramach planu liniow ego, przyznania negocjow anej prow izji w ramach planu liniow ego, rezygnacja z planu
liniow ego),
określenie w ysokości prow izji negocjow anej (na podstaw ie negocjacji dotyczących w ysokości prow izji,
przeprow adzonych uprzednio przez Inw estora z Domem Maklerskim).

H.2, H.3, H.4

uruchom ienie, zm iana zakresu lub odw ołanie pow iadom ień (SMS/e -m ail)

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktyw ację, odw ołanie lub zmianę zakresu informacji przekazyw anych przez Dom
Maklerski w formie SMS na numer telefonu komórkow ego lub w formie poczty elektronicznej na adres e-mail
zaw ierającego:
a)
określenie czynności, która pow inna zostać w ykonana: w ystaw ienie w niosku o aktyw ację, odw ołanie lub zmianę
zakresu informacji,
b)
określenie zakresu otrzymyw anych informacji:
– informacje w łasne Domu Maklerskiego,
– pow iadomienia o zaw arciu transakcji,
– pow iadomienia o opóźnieniu opłacenia zleceń OTP,
– pow iadomienia o określonych zdarzeniach dotyczących rynku kapitałow ego,
c)
określenie sposobu otrzymyw ania pow iadomień: SMS i/lub E-mail.
Określenie lub zmiana numeru telefonu komórkow ego (dla pow iadomień SMS) i/lub adresu e-mail (dla pow iadomień email) w ymaga podania lub aktualizacji odpow iednich danych Inw estora, o których mow a w dyspozycji I6 i I8.
H.5, H.6

złożenie lub odw ołanie reklam acji

Wymagane jest złożenie Wniosku zaw ierającego reklamację bądź odw ołującego reklamację zaw ierającego:
a)
opis i termin reklamow anego zdarzenia/czynności,
b)
określenie sposobu komunikacji w spraw ie złożonej reklamacji.
H.7

w ystaw ienie historii rachunku

Wymagane jest złożenie Wniosku o w ystaw ienie i przesłanie historii rachunku zaw ierającego:
a)
określenie rodzaju historii:
– historia rachunku papierów w artościow ych,
– historia rachunku pieniężnego,
– historia złożonych zleceń,
b)
określenie rodzaju papierów w artościow ych, dla którego ma zostać sporządzona historia (jeśli dotyczy),
c)
określenie zakresu dat, dla którego ma zostać sporządzona historia,
d)
określenie formy przesłania dokumentu:
– na adres e-mail w formie pliku elektronicznego (PDF lub kserokopia),
– drogą pocztow ą w formie dokumentu,
e)
określenie miejsca odbioru/dostarczenia dokumentu (rodzaju adresu).
Adresy, o których mow a w pkt d) i e) muszą zostać w cześniej podane w umow ie lub podczas aktualizacji danych
Inw estora.
H.8, H.9, H.10, H.11, H.12, H.13, H.14

przesłanie kopii um ow y, aneksu do um ow y, załącznika do um ow y

Wymagane jest złożenie Wniosku o w ystaw ienie i przesłanie innych dokumentów na żądanie Inw estora zaw ierającego:
a)
określenie rodzaju dokumentu:
– kopii zaw artej Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie
rachunków (lub w ersji tej umow y pod inna nazw ą),
– kopii zaw artej Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia deryw atów (lub w ersji tej umow y pod inna
nazw ą),
– kopii zaw artego Aneksu do Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz
prow adzenie rachunków w zakresie odraczania terminu płatności (lub w ersji tego aneksu pod inna nazw ą),
– kopii zaw artej Umow y o dostarczanie sporządzanych przez Millennium Dom Maklerski analiz inw estycyjnych,
analiz finansow ych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie
instrumentów finansow ych,
– kopii zaw artej Umow y o przekazyw anie środków pieniężnych Inw estora na lokatę terminow ą,
– kopii zaw artego Załącznika do Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych
oraz prow adzenie rachunków w zakresie składania dyspozycji w ypłat środków pieniężnych w formie przelew u,
– kopii Zmiany treści Załącznika do Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych
oraz prow adzenie rachunków w zakresie składania dyspozycji w ypłat środków pieniężnych w formie przelew u,
– kopii zaw artego Załącznika do Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych
oraz prow adzenie rachunków w zakresie w ykonyw ania automatycznych przelew ów środków pieniężnych,
– kopii zaw artego Załącznika do Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych
oraz prow adzenie rachunków w zakresie w ykonyw ania automatycznych przelew ów środków pieniężnych,
– kopii zaw artego Załącznika do Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych
oraz prow adzenie rachunków w zakresie w ykonyw ania automatycznych przelew ów środków pieniężnych,
b)
określenie daty zaw arcia umow y/aneksu (w przypadku, gdy umow a lub aneks były aktualizow ane lub zaw ierane
ponow nie),
f)
określenie formy przesłania dokumentu:
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c)

– na adres e-mail w formie pliku elektronicznego (PDF lub kserokopia),
– drogą pocztow ą w formie dokumentu,
określenie miejsca odbioru/dostarczenia dokumentu (rodzaju adresu).

H15, H16

przesłanie kopii PIT oraz szczegółow ego rocznego zestaw ienia przychodów i kosztów w celu
rozliczenia PIT

Wymagane jest złożenie Wniosku o w ystaw ienie i przesłanie innych dokumentów na żądanie Inw estora zaw ierającego:
a)
określenie rodzaju dokumentu:
– przesłanie kopii rozliczenia PIT,
– w ystaw ienie/przesłanie szczegółow ego rocznego zestaw ienia przychodów i kosztów w celu rozliczenia PIT,
b)
określenie roku, za który ma zostać w ystaw iony dokument,
g)
określenie formy przesłania dokumentu:
– na adres e-mail w formie pliku elektronicznego (PDF lub kserokopia),
– drogą pocztow ą w formie dokumentu,
c)
określenie miejsca odbioru/dostarczenia dokumentu (rodzaju adresu).
H.17

przystąpienie do prom ocji zw iązanej z korzystaniem z prow izji

Wymagane jest złożenie Wniosku o przystąpienie do promocji dotyczącej opłat i prow izji za usługi św iadczone na rzecz
Inw estora zaw ierającego:
a)
określenie, do jakiej promocji przystępuje Klient,
b)
inne elementy, o ile zostały w skazane przez Dom Maklerski w informacji dotyczącej w arunków przystąpienia do
danej promocji.
Dyspozycja w ystaw ienia w niosku o przystąpienie do promocji może zostać w ystaw iona o ile Dom Maklerski poinformuje
(poprzez w yw ieszenie stosow nej informacji w POK i na stronie internetow ej Domu Maklerskiego) o rozpoczęciu i
w arunkach przystąpienia do danej promocji.
H.18

zm iana hasła do szyfrow ania korespondencji

Wymagane jest złożenie Wniosku o zmianę hasła do szyfrow ania korespondencji elektronicznej zaw ierającego:
a)
określenie czynności, która pow inna zostać w ykonana: zmiana hasła do szyfrow ania korespondencji elektronicznej,
b)
ustalenie hasła.
Dyspozycja może zostać złożona jedynie przez w łaściciela/w spółw łaściciela Rachunku.
I.1, I.2, I.4

aktualizacja serii, num eru, kraju w ydania oraz term inu w ażności dow odu osobistego lub
paszportu oraz num eru PESEL

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inw estora w zakresie now ego numeru, serii i terminu w ażności
dokumentu tożsamości lub now ego adresu zamieszkania, numeru PESEL zaw ierającego:
a)
odpow iednio numer, seria i data w ażności dow odu osobistego lub paszportu lub numer PESEL.
Wniosek może zostać przyjęty w yłącznie od osób fizycznych posiadających rachunek bankow y w Banku Millennium
S.A., którzy udzielą upow ażnienia do w eryfikacji pow yższych danych w Banku Millennium S.A.. Przekazane dane są
następnie w eryfikow ane przez pracow ników Domu Maklerskiego.
I.3

aktualizacja adresu zam ieszkania

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inw estora w
zaw ierającego:
a)
now y adres zamieszkania,
b)
ośw iadczenie o miejscu stałego pobytu.

zakresie now ego adresu zamieszkania

Wniosek drogą telefoniczną może zostać przyjęty w yłącznie od osób fizycznych posiadających rachunek bankow y w
Banku Millennium S.A., którzy udzielą upow ażnienia do w eryfikacji pow yższych danyc h w Banku Millennium S.A..
Przekazane dane są następnie w eryfikow ane przez pracow ników Domu Maklerskiego.
I.5, I.6

aktualizacja podstaw ow ego obyw atelstw a lub podstaw ow ego kraju rezydencji

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inw estora w zakresie podstaw ow ego obyw atelstw a lub
podstaw ow ego kraju rezydencji zaw ierającego:
a)
odpow iednio obyw atelstw o lub kraj rezydencji.
Wniosek drogą telefoniczną może zostać przyjęty w yłącznie od osób fizycznych posiadających rachunek bankow y w
Banku Millennium S.A., którzy udzielą upow ażnienia do w eryfikacji pow yższych danych w Banku Millennium S.A..
Przekazane tą drogą dane są następnie w eryfikow ane przez pracow ników Domu Maklerskiego.
I.7, I.8, I9

aktualizacja adresu do korespondencji pisemnej lub adres u do korespondencji e -m ail oraz telefonu
kom órkow ego

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inw estora w zakresie now ego adresu korespondencyjnego lub
numeru telefonu komórkow ego zaw ierającego:
a)
adres dla korespondencji pisemnej lub adres dla korespondencji e-mail lub numer telefonu komórkow ego.
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Dyspozycja w
zakresie now ego
w łaściciela/w spółw łaściciela Rachunku.

adresu

korespondencyjnego

może

zostać

złożona

jedynie

przez

Wniosek drogą telefoniczną może zostać przyjęty w yłącznie od osób fizycznych posiadających rachunek bankow y w
Banku Millennium S.A., którzy udzielą upow ażnienia do w eryfikacji pow yższych danych w Banku Millennium S.A..
Przekazane tą drogą dane są następnie w eryfikow ane przez pracow ników Domu Maklerskiego.
Inw estor korzystający z usług zdalnych (telefonicznych i internetow ych) musi udzielić zgody na przesyłanie
korespondencji na inny nośnik trw ały w postaci adresu e-mail.
I.10, I.11

aktualizacja telefonu stacjonarnego i faksu

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inw estora w zakresie now ego numeru telefonu stacjonarnego
lub faksu zaw ierającego:
a)
now y numer telefonu stacjonarnego lub faksu.
I.12

aktualizacja adresu do korespondencji e -m ail dla przesyłania analiz

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inw estora w zakresie now ego adresu e-mail do w ysyłania analiz
zaw ierającego:
a)
now y adres-email do w ysyłania analiz.
I.13

zm iana num eru telefonu kom órkow ego i adresu e -m ail dla pow iadom ień rynkow ych w Serw isie
inform acyjnym

Zmiana telefonu komórkow ego lub adresu e-mail w Serw isie informacyjnym w ykonyw ana jest samodzielnie przez
użytkow nika w sposób określony w Instrukcji.
I.14

zm iana sposobu przekazyw ania korespondencji

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inw estora w zakresie sposobu otrzymyw ania przez Inw estora
korespondencji zaw ierającego:
a)
jeden z w ymienionych poniżej w ariantów :
– w ysyłanie korespondencji za pomocą aplikacji ePromakPlus;
– w ysyłanie korespondencji pocztą elektroniczną na adres e-mail;
– w ysyłanie korespondencji przesyłką pocztow ą.
Dyspozycja może zostać złożona jedynie przez w łaściciela/w spółw łaściciela Rachunku.
I.15, I.16, I.17

aktualizacja czy podstaw owy kraj rezydencji podatkowej nadaje num er w ew idencji podatkow ej,
num eru w ew idencji podatkow ej w kraju rezydencji, urzędu skarbow ego

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inw estora w zakresie informacji czy podstaw ow y kraj rezydencji
podatkow ej nadaje numer w ew idencji podatkow ej, numeru w ew idencji podatkow ej kraju rezydencji oraz Urzędu
Skarbow ego zaw ierającego:
a)
odpow iednio: TAK/NIE, numer w ew idencji podatkow ej kraju rezydencji, Urząd Skarbow y.
Dyspozycja może zostać złożona jedynie przez w łaściciela/w spółw łaściciela Rachunku.
I.18, I19, I20, I21

aktualizacja dodatkow ego obyw atelstwa USA, dodatkow ego kraju rezydencji USA, TIN (num er
w ew idencji podatkow ej w USA), statusu Dealera lub Brokera (w USA)

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inw estora w zakresie dodatkow ego obyw atelstw a USA lub
dodatkow ego kraju rezydencji USA, TIN oraz statusu Brokera lub Dealera w USA zaw ierającego:
a)
odpow iednio dodatkow e obyw atelstw o USA (TAK/NIE - w przypadku, gdy podstaw ow e obyw atelstw o nie jest
obyw atelstw em USA) lub dodatkow y kraj rezydencji USA (TAK/NIE - w przypadku, gdy USA nie jest podstaw ow ym
krajem rezydencji podatkow ej), lub TIN (numer identyfikacji podatkow ej w USA), lub status Dealera lub Brokera.
Pojęcia Dealer (podmiot obracający papierami w artościow ymi, tow arami lub pochodnymi instrumentami finansow ymi
zarejestrow any zgodnie z praw em USA lub jednego ze Stanów USA) i Broker (makler lub inna osoba regularnie
św iadcząca usługi pośrednictw a przy handlu nieruchomościami bądź usługami) zgodne z definicją z regulacją FATCA
(The Foreign Account Tax Compliance Act). Należy w ypełnić (TAK/NIE), jeżeli obyw atelstw o (podstaw ow e lub
dodatkow e) lub kraj rezydencji podatkow ej (podstaw ow y lub dodatkow y) to USA. Klient nie może być jednocześn ie
Dealerem i Brokerem.
I.22, I.23, I.24

aktualizacja dodatkow ego kraju rezydencji podatkow ej, czy dodatkow y kraj rezydencji
podatkow ej nadaje num er w ew idencji podatkow ej, num eru w ew idencji podatkow ej w
dodatkow ym kraju rezydencji podatkow ej

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inw estora w zakresie dodatkow ego kraju rezydencji podatkow ej,
informacji, czy dodatkow y kraj rezydencji podatkow ej nadaje numer w ew idencji podatkow ej oraz numeru w ew idencji
podatkow ej w dodatkow ego kraju rezydencji podatkow ej zaw ierającego:
a)
odpow iednio: dodatkow y kraj rezydencji podatkow ej, TAK/NIE, numer w ew idencji podatkow ej w dodatkow ego
kraju rezydencji podatkow ej.
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Dyspozycja może zostać złożona jedynie przez w łaściciela/w spółw łaściciela Rachunku.
I.25

aktualizacja im ienia ojca i m atki

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inw estora w
nierezydentów ) zaw ierającego:
a)
odpow iednio: imię ojca i/lub imię matki.

zakresie imienia ojca i matki (dotyczy

Klienci, którzy udzielą upow ażnienia do w eryfikacji pow yższych danych w Banku Millennium S.A. mogą składać
telefoniczne w nioski dotyczące pow yższych danych, które są następnie w eryfikow ane przez pracow ników Domu
Maklerskiego.
I.26, I27, I28

aktualizacja daty, m iejsca i kraju urodzenia,

Wymagane jest złożenie Wniosku o aktualizację danych Inw estora w zakresie daty, miejsca i kraju urodzenia
zaw ierającego:
a)
odpow iednio: datę, miejsce i kraj urodzenia.
Klienci, którzy udzielą upow ażnienia do w eryfikacji pow yższych danych w Banku Millennium S.A. mogą składać
telefoniczne w nioski dotyczące pow yższych danych, które są następnie w eryfikow ane przez pracow ników Domu
Maklerskiego.
J.1, J.2

zgoda w spółm ałżonka na zaw arcie um ow y na deryw aty lub zaw arcie aneksu OTP

Wymagane jest złożenie Wniosku zaw ierającego zgodę lub odw ołanie zgody w spółmałżonka na zaw arcie umow y na
deryw aty, aneksu OTP oraz krótkiej sprzedaży zaw ierającego:
a)
określenie treści zgody:
– na zaw arcie Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia deryw atów (lub w ersji tej umow y pod inna
nazw ą),
– na zaw arcie Aneksu do Umow y o w ykonyw anie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz
prow adzenie rachunków w zakresie odraczania terminu płatności (lub w ersji tego aneksu pod inna nazw ą),
b)
informacje o zgodzie lub braku zgody.
Zgoda w spółmałżonka może zostać przyjęta w yłącznie od klientów , którzy zaw arli „Umow ę o w ykonyw anie zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansow ych oraz prow adzenie rachunków ” począw szy od 25 lipca 2006 r. lub którzy
zaw arli „Umow ę w zakresie ustalenia w arunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetow ych” oraz pod w arunkiem
aktyw ow ania usługi internetow ej dla w spółmałżonka, który udziela zgody.
J.3

zgoda na przekazyw anie inform acji przez stronę internetow ą

W przypadku dyspozycji telefonicznej - w ymagane jest złożenie Wniosku zaw ierającego decyzję dotyczącą zgody na
przekazyw anie informacji przez stronę internetow ą.
W przypadku dyspozycji internetow ej - decyzja dotycząca zgody na przekazyw anie informacji przez stronę internetow ą
w ykonyw ana jest samodzielnie przez użytkow nika w sposób określony w Instrukcji.
J.4

zgoda na przekazyw anie inform acji handlow ych i m arketingow ych drogą elektroniczną

W przypadku dyspozycji telefonicznej - w ymagane jest złożenie Wniosku zaw ierającego decyzję dotyczącą zgody na
przekazyw anie informacji handlow ych i marketingow ych drogą elektroniczną.
W przypadku dyspozycji internetow ej - decyzja dotycząca zgody na przekazyw anie informacji handlow ych i
marketingow ych drogą elektroniczną w ykonyw ana jest samodzielnie przez użytkow nika w sposób określony w Instrukcji.
J.5

zgoda na przekazyw anie inform acji handlow ych i m arketingow ych telefonicznie

W przypadku dyspozycji telefonicznej - w ymagane jest złożenie Wniosku zaw ierającego decyzję dotyczącą zgody na
przekazyw anie informacji handlow ych i marketingow ych telefonicznie.
W przypadku dyspozycji internetow ej – decyzja dotycząca zgody na przekazyw anie informacji handlow ych i
marketingow ych telefonicznie w ykonyw ana jest samodzielnie przez użytkow nika w sposób określony w Instrukcji.
J.6

zgoda na otrzym yw anie aktualnych KID dla deryw atów w form ie zestaw u

W przypadku dyspozycji telefonicznej - w ymagane jest złożenie Wniosku zaw ierającego decyzję dotyczącą zgody na
otrzymyw anie aktualnych KID w formie zestaw u.
W przypadku dyspozycji internetow ej – zmiana decyzji dotyczącej zgody na na otrzymyw anie aktualnych KID w formie
zestaw u w ykonyw ana jest samodzielnie przez użytkow nika w sposób określony w Instrukcji.
O ile Klient udzieli tej zgody, Dom Maklerski będzie upraw niony do przekazania Klientow i zestaw ów aktualnych KID dla
deryw atów .
Dyspozycja może zostać złożona przez Klientów , którzy dokonują obrotu deryw atami.
Dyspozycja może dotyczyć tylko Klienta, który składa w niosek.
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K1, K2 w niosek o ujaw nienie przetw arzania danych, w niosek o udostępnienie kopii danych
Wymagane jest złożenie Wniosku dotyczącego ujaw nienia przetw arzania lub udostępnienia kopii danych osobow ych
zgodnie z RODO zaw ierającego:
a)
określenie rodzaju w niosku:
– o ujaw nienie przetw arzania danych,
– o uzyskanie kopii danych,
b)
określenie rodzaju danych, których kopia ma zostać sporządzona lub ujaw nienie przetw arzania danych,
c)
zgodę na przetw arzanie danych osobow ych w celu realizacji w niosku,
d)
zgodę na dodatkow e w arunki dotyczące obsługi w niosku, zaw arte w obow iązującym w Domu Maklerskim w zorze
w niosku.
K.3, K4 w niosek o sprostow anie danych, w niosek o usunięcie danych
Wymagane jest złożenie Wniosku dotyczącego sprostow ania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobow ych zgodnie z
RODO zaw ierającego:
a)
określenie rodzaju w niosku:
– o sprostow anie danych,
– o uzupełnienie danych,
– o usunięcie danych,
b)
podanie dotychczasow ych oraz aktualnych danych,
c)
zgodę na przetw arzanie danych osobow ych w celu realizacji w niosku,
d)
zgodę na dodatkow e w arunki dotyczące obsługi w niosku, zaw arte w obow iązującym w Domu Maklerskim w zorze
w niosku.
K5, K6 w niosek o ograniczenie przetw arzania danych, sprzeciw w obec przetw arzania danych
Wymagane jest złożenie Wniosku dotyczącego ograniczenia przetw arzania oraz sprzeciw w obec przetw arzania danych
osobow ych zgodnie z RODO zaw ierającego:
a)
określenie rodzaju w niosku:
– o ograniczenie przetw arzania danych,
– sprzeciw w obec przetw arzania danych,
b)
określenie rodzaju danych, których przetw arzanie ma zostać ograniczone lub których dotyczy sprzeciw oraz
w skazanie pow odu ograniczenia lub sprzeciw u,
c)
zgodę na przetw arzanie danych osobow ych w celu realizacji w niosku,
d)
zgodę na dodatkow e w arunki dotyczące obsługi w niosku, zaw arte w obow iązującym w Domu Maklerskim w zorze
w niosku.
K7

w niosek o przeniesienie danych

Wymagane jest złożenie Wniosku dotyczącego przeniesienia danych danych osobow ych zgodnie z RODO
zaw ierającego:
a)
określenie rodzaju w niosku:
– o przeniesienie danych,
b)
określenie rodzaju danych, które mają zostać przeniesione oraz w skazanie odbiorcy danych,
c)
zgodę na przetw arzanie danych osobow ych w celu realizacji w niosku,
d)
zgodę na dodatkow e w arunki dotyczące obsługi w niosku, zaw arte w obow iązującym w Domu Maklerskim w zorze
w niosku.
Wniosek o przeniesienie danych składany drogą telefoniczną może dotyczyć jedynie przekazania danych Inw estorow i.
L.1

odw ołanie pełnom ocnictw a

Wymagane jest złożenie Wniosku odw ołującego udzielone pełnomocnictw a zaw ierającego:
a)
imię i nazw isko pełnomocnika, w odniesieniu do którego w nioskuje się o odw ołanie pełnomocnictw .
Dyspozycję może złożyć jedynie w łaściciel/w spółw łaściciel Rachunku.
W przypadku korzystania przez pełnomocnika z Serw isu maklerskiego z użyciem Tokena, w ydanie dyspozy cji odw ołania
pełnomocnikow i udzielonych pełnomocnictw oznacza dokonanie dezaktyw acji Tokena. W przypadku ponow nego
nadaw ania pełnomocnikow i dostępu do usług internetow ych z w ykorzystaniem Tokena zachodzi konieczność
udostępnienia pełnomocnikow i now ego Tokena (co w iąże się z koniecznością poniesienia przez Inw estora opłaty za
udostępnienie Tokena).
L.2

odw ołanie pełnom ocnikow i dostępu do serw isu internetow ego

Wymagane jest złożenie Wniosku odw ołującego pełnomocnikow i dostęp do usług internetow ych zaw ierającego:
a)
imię i nazw isko pełnomocnika, w odniesieniu do którego w nioskuje się o odw ołanie dostępu.
Dyspozycję może złożyć jedynie w łaściciel/w spółw łaściciel Rachunku.
W przypadku korzystania przez pełnomocnika z Serw isu maklerskiego z użyciem Tokena, w ydanie dyspozycji odw ołania
pełnomocnikow i dostępu do usług internetow ych oznacza dokonanie dezaktyw acji Tokena. W przypadku ponow nego
nadaw ania pełnomocnikow i dostępu do usług internetow ych z w ykorzystaniem Tokena zachodzi konieczność
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udostępnienia pełnomocnikow i now ego Tokena (co w iąże się z koniecznością poniesienia przez Inw estora opłaty za
udostępnienie Tokena).
M.1

złożenie ośw iadczenia FATCA

Wymagane jest złożenie Wniosku z ośw iadczeniem FATCA zaw ierającego:
a)
nazw ę dokumentu tożsamości,
b)
serię i numer dokumentu tożsamości,
c)
numer PESEL lub w przypadku jego braku data urodzenia w formacie RRRR/MM/DD,
d)
podstaw ow e obyw atelstw o,
e)
podstaw ow y kraj rezydencji podatkow ej,
f)
numer identyfikacji podatkow ej podaw any przez nierezydentów z innych krajów niż USA,
g)
określenie, czy składający ośw iadczenie ma dodatkow e obyw atelstw o USA (odpow iedź TAK lub NIE),
h)
określenie, czy składający ośw iadczenie jest dodatkow o rezydentem podatkow ym USA (odpow iedź TAK lub NIE),
i)
TIN - amerykański numer identyfikacji podatkow ej podaw any w przypadku gdy krajem rezydencji podatkow ej jest
USA,
j)
określenie, czy składający ośw iadczenie jest Dealerem w rozumieniu Umow y między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w spraw ie popraw y w ypełniania międzynarodow ych
obow iązków podatkow ych oraz w drożenia ustaw odaw stw a FATCA ,
k)
określenie, czy składający ośw iadczenie jest Brokerem w rozumieniu Umow y między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w spraw ie popraw y w ypełniania międzynarodow ych
obow iązków podatkow ych oraz w drożenia ustaw odaw stw a FATCA ,
Ośw iadczenie może zostać przyjęte w yłącznie od składających je w e w łasnym imieniu osób fizycznych.

M.2

złożenie ośw iadczenia CRS

Wymagane jest złożenie Wniosku z ośw iadczeniem CRS zaw ierającego:
a)
nazw ę dokumentu tożsamości,
b)
serię i numer dokumentu tożsamości,
c)
numer PESEL lub w przypadku jego braku data urodzenia w formacie RRRR/MM/DD,
d)
miejsce urodzenia,
e)
aktualny adres miejsca zamieszkania,
f)
państw o lub państw a rezydencji podatkow ej,
g)
numer w ew idencji podatkow ej dla każdego państw a rezydencji podatkow ej, a w przypadku gdy państw o rezydencji
podatkow ej nie nadaje takiego – informację o tej okoliczności
Ośw iadczenie może zostać przyjęte w yłącznie od składających je w e w łasnym imieniu osób fizycznych.

M.3

złożenie ośw iadczenia o num erze LEI

Wymagane jest złożenie Wniosku z ośw iadczeniem o numerze LEI zaw ierającego:
a) numer LEI,
b) datę w ażności numeru LEI.

M.4

złożenie ośw iadczenia o rzeczyw istym w łaścicielu (oświadczenie składane przez osoby które dostarczyły
do Dom u Maklerskiego zaakceptow any przez Dom Maklerski certyfikat rezydencji)

Wymagane jest złożenie Wniosku z ośw iadczeniem o rzeczyw istym w łaścicielu zaw ierającego:
a) numer(y) zagranicznej identyfikacji podatkow ej,
b) ośw iadczenie o statusie rzeczyw istego w łaściciela św iadczeń pieniężnych w ypłacanych na rachunek/rachunki
pieniężne klienta prow adzone przez Dom Maklerski, a w szczególności św iadczeń pieniężnych z tytułu odsetek,
w ykupu (dyskonto) i dyw idend.

N.1

złożenie Form ularza Inform acji o Inw estorze w części dotyczącej oceny adekw atności usługi i grup
docelow ych

Wymagane jest złożenie kompletu w niosków składających się na Formularz Informacji o Inw estorze w części dotyczącej
oceny adekw atności usługi i grup docelow ych.

O.1, O.2,

złożenie w ypow iedzenia um ow y rachunku, w ypow iedzenia um ow y na deryw aty

Wymagane jest złożenie odpow iednio w niosku Wypow iedzenie Umow y rachunku lub Wypow iedzenie Umow y deryw atów
zaw ierającego zgodę na tryb w ypow iedzenia.
Dyspozycja może zostać przyjęta w yłącznie od posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi.
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III.

Dom Maklerski m oże żądać dodatkow ych inform acji uw iarygodniających tożsam ość osoby
składającej dyspozycję (oprócz w ym ienionych w rozdz. I i II).
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