REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A.
NA RYNKU PRAW MAJĄTKOWYCH PROWADZONYM PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.
(obowiązuje od 01 stycznia 2018r.)
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Postanowienia ogólne
§1
PDM świadczy usługi maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i w oparciu o przepisy prawa powszechnie
obowiązującego oraz na podstawie umów i regulaminów.
PDM prowadzi działalność maklerską w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej
pojętymi interesami Klientów.
PDM zapewnia ochronę informacji uzyskanych od Klienta w związku z czynnościami podejmowanymi w ramach świadczenia przez
PDM usług maklerskich, zgodnie z prawnym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, przewidzianym przez przepisy Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi.
Niniejszy regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
§2
Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:
1) PDM – Polski Dom Maklerski S.A.;
2) Dyspozycja – polecenie Klienta dokonania przez PDM określonej czynności związanej ze świadczeniem usług przez PDM, w tym
m.in: zmiany adresu Klienta, wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku lub dokonania transferu Towarów
Giełdowych;
3) Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
4) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
5) Giełda Towarowa – giełda towarowa w rozumieniu art. 2, pkt 1 Ustawy o giełdach towarowych, w szczególności Towarowa
Giełda Energii S.A.;
6) IRGiT – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.,
7) Kanały zdalne – kanały składania przez Klientów Dyspozycji i Zleceń za pomocą sieci Internet, telefonu lub faksu;
8) Klient –osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:
a) która zawarła z PDM Umowę; lub
b) z którą ma zostać zawarta Umowa TGE – w przypadku podejmowania działań mających na celu zawarcie Umowy;
9) Klient Detaliczny – Klient niebędący Klientem profesjonalnym, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi;
10) Klient Profesjonalny – Klient posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji
inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi;
11) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, ze zm.);
12) Kodeks Karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553, ze zm.);
13) Kodeks Postępowania Karnego – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 89, poz.
555, ze zm.);
14) Lista Sankcyjna – lista osób, grup lub podmiotów ogłaszana rozporządzeniem właściwego organu Unii Europejskiej bądź
rozporządzeniem właściwego ministra, wobec których PDM ma, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
obowiązek zastosowania szczególnych środków ograniczających związanych z zagrożeniem prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu przez te osoby, grupy lub podmioty;
15) OTC – (ang. over the counter) część rynku poza obrotem zorganizowanym, w rozumieniu art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi;
16) Pełnomocnictwo TGE – pełnomocnictwo udzielone przez Klienta dla PDM do reprezentowania Klienta przez PDM wymagane
przez TGE i upoważniające do zawierania transakcji oraz do składania zleceń kupna i sprzedaży , a także do składania innych
dyspozycji, zgodnie z Regulaminem Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Regulaminem Rejestru Świadectw Pochodzenia;
17) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w np. 33 1 §1 Kodeksu Cywilnego,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
18) Rachunek Towarów Giełdowych – rachunek Towarów Giełdowych w rozumieniu art. 38b ust. 2 Ustawy o giełdach towarowych,
na którym zapisywane są (ewidencjonowane) Towary Giełdowe;
19) Rachunek – Rachunek Towarów Giełdowych oraz Rachunek pieniężny Klienta służący do obsługi zobowiązań z tytułu usług
świadczonych przez PDM;
20) Rachunek pieniężny - rachunek pieniężny prowadzony przez PDM dla Klienta służący do obsługi zobowiązań wynikających
z transakcji zawartych na podstawie zlecenia Klienta a także pokrycie innych zobowiązań Klienta wobec PDM wynikających
z zawartych umów o świadczenie usług.;
21) Regulamin TGE – niniejszy Regulamin świadczenia usług maklerskich przez PDM na Rynku Praw Majątkowych prowadzonym
przez TGE.;
22) RPM – Rynek Praw Majątkowych prowadzony przez TGE;
23) RŚP – Rejestr Świadectw Pochodzenia prowadzony przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (IRGIT S.A.);
24) Świadectwa Pochodzenia – prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne, oraz ze świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, o których mowa w ustawie
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365) a także prawa majątkowe wynikające ze
świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z 2016 r. poz. 266);
25) Tabela – tabela opłat i prowizji należnych PDM w związku z usługami świadczonymi na rzecz Klienta na podstawie Umowy TGE;
26) TGE – Towarowa Giełda Energii S.A.;
27) Towary Giełdowe – aktywa zdefiniowane w art. 2 Ustawy o giełdach towarowych;
28) Transakcja – Umowa nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych, zawarta przez PDM na rachunek Klienta na TGE;
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29) Umowa TGE– umowa przyjmowania, przekazywania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych na Rynku
Praw Majątkowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dla klienta będącego przedsiębiorcą);
30) Ustawa o giełdach towarowych – ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 poz. 719, 831,
904, z późn zm.);
31) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 r. poz. 922 , ze zm.);
32) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2016 poz. 299, 615, ze zm.);
33) Ustawa o podatku od towarów i usług – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U.
2016, poz. 710)
34) Załączniki do Umowy – formularze informacji uzyskiwanych przez PDM od Klienta, m.in. w celu spełnienia właściwych regulacji
prawa polskiego;
35) Zlecenie – składane przez Klienta zlecenie nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych na TGE;
36) Zlecenie DDM – zlecenie „do dyspozycji maklera”;
37) Zlecenie Maklerskie – zlecenie wystawione przez PDM na TGE w imieniu własnym i na rachunek Klienta, na podstawie Zlecenia
Klienta, którego przedmiotem są Towary Giełdowe.
Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie TGE należy rozumieć zgodnie z ich definicjami przyjętymi w treści powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
§3
Regulamin TGE określa zakres i sposób świadczenia przez PDM na rzecz Klientów usług przyjmowania, przekazywania
i wykonywania zleceń nabycia i zbycia Towarów Giełdowych na rynkach prowadzonych przez TGE, w tym w szczególności:
1) zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umowy TGE;
2) szczegółowe zasady składania Zleceń oraz wykonywania Zleceń Maklerskich na poszczególnych rynkach prowadzonych przez
TGE, w tym:
a) formy składanych Dyspozycji i Zleceń;
b) sposoby, tryb oraz zasady przyjmowania Dyspozycji i Zleceń oraz przekazywania Zleceń maklerskich;
c) sposoby, tryb oraz zasady kojarzenia przez PDM dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia Transakcji
między tymi podmiotami;
d) sposoby, tryb oraz zasady zawierania Transakcji oraz dokonywania rozliczania i rozrachunku zawieranych Transakcji; oraz
e) tryb i warunki dokonywania płatności (rozliczeń) za nabywane Towary giełdowe;
PDM na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu TGE świadczy usługi na Rynku Praw Majątkowych (RPM).
Przedmiotem obrotu na RPM są prawa majątkowe wynikające ze Świadectw Pochodzenia.
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§4
PDM świadczy na rzecz Klienta usługi maklerskie na rynku TGE na podstawie niniejszego Regulaminu TGE oraz Umowy TGE.
Warunkiem świadczenia usług maklerskich, o których mowa w ust. 1 jest zawarcie przez Klienta z PDM Umowy TGE.
Na podstawie Umowy TGE PDM świadczy usługi na RPM.
Regulamin TGE oraz Tabela są integralną częścią Umowy TGE.
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Tryb i warunki zawierania Umowy TGE
§5
PDM, przed zawarciem Umowy TGE, przekazuje Klientowi następujące szczegółowe informacje dotyczące PDM oraz usługi, które
mają być świadczone na podstawie zawieranej Umowy TGE:
1) pełną firmę (nazwę) PDM;
2) dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z PDM;
3) wskazanie języków, w których Klient może kontaktować się z PDM i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane
informacje;
4) sposoby komunikowania się Klienta z PDM;
5) oświadczenie potwierdzające, że PDM posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił jej zezwolenia na
prowadzenie działalności maklerskiej;
6) skrócony opis działań podejmowanych przez PDM w celu zapewnienia ochrony zapisanych na Rachunku aktywów (Towarów
giełdowych oraz środków pieniężnych), w tym podstawowe informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo
aktywów Klientów firmy inwestycyjnej;
7) wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usług maklerskich na podstawie zawieranej Umowy;
8) wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez PDM reklamacji Klientów składanych w związku ze świadczonymi
przez PDM usługami maklerskimi;
9) wskazanie podstawowych zasad postępowania PDM w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie
Klienta przekazane mogą mu zostać, szczegółowe informacje dotyczące tych zasad;
10) wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów ze świadczenia usług maklerskich, przekazywanych Klientowi przez PDM;
11) wskazanie kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez PDM.
Klient potwierdza przekazanie i zapoznanie się z informacjami, o których mowa w ust. 1 powyżej, poprzez złożenie stosownego
oświadczenia w treści Umowy TGE.
PDM, przed zawarciem Umowy TGE, przekazuje Klientowi informacje pisemnie o istniejących konfliktach interesów związanych ze
świadczeniem przez PDM usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne PDM nie zapewniają,
że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. W przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, Umowa TGE może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z PDM o świadczenie usługi maklerskiej. W takim
przypadku odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2 powyżej.
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§6
Informacje przewidziane przez Regulamin TGE oraz wzór Umowy TGE przekazuje PDM swoim Klientom za pośrednictwem strony
internetowej, z zastrzeżeniem form przewidzianych w ust. 4 i ust. 5 poniżej.
Warunkiem korzystania ze wskazanej w ust. 1 formy przekazywania informacji jest:
1) posiadanie przez Klienta regularnego dostępu do Internetu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej;
2) wyraźna zgoda Klienta na przekazywanie informacji w takiej formie wyrażona w treści Umowy TGE;
3) uzyskanie przez Klienta powiadomienia (w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w treści
Umowy TGE) zawierającego adres strony internetowej PDM oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć
przekazywane przez PDM informacje;
4) zapewnienie przez PDM aktualności przekazywanych informacji;
5) zapewnienie przez PDM dostępności informacji na stronie internetowej PDM w takim wymiarze czasowym (tak długo, jak jest to
potrzebne), aby Klient mógł się z nimi zapoznać.
Podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej w treści Umowy TGE, na potrzeby świadczenia usług maklerskich traktuje
się jako spełnienie warunku posiadania regularnego dostępu do Internetu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
W zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa PDM może przekazywać informacje adresowane indywidualnie do
poszczególnych Klientów, również przy użyciu poczty elektronicznej, telefonu oraz faxu, za zgodą Klienta wyrażoną w treści Umowy
TGE.
Przewidziane w treści Regulaminu TGE lub Umowy TGE doręczenia dokumentów sporządzonych w formie pisemnej, dokonywane są
na adres do doręczeń PDM oraz adres do doręczeń Klienta, które wskazane zostaną w Umowie TGE.
PDM przekazuje informacje Klientom w sposób rzetelny, niebudzący wątpliwości i niewprowadzający w błąd.
Informacje upowszechniane przez PDM w celu reklamy lub promocji PDM, w tym także analizy odnoszące się do sytuacji rynkowej
w zakresie obrotu Towarami Giełdowymi jak również informacje dotyczące innych usług oferowanych przez PDM, oznaczane są
w sposób niebudzący wątpliwości, jako informacje upowszechniane w celu reklamy lub promocji usług. Informacje dotyczące innych
usług oferowanych przez PDM, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekazywane są Klientowi za zgodą Klienta wyrażoną
w Umowie TGE.
§7
Inwestowanie przez Klienta w Towary Giełdowe może wiązać się z występowaniem wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego, w tym
ryzyka poniesienia strat do wysokości posiadanych środków.
W celu podejmowania przez Klientów świadomych decyzji inwestycyjnych PDM przekazuje swoim Klientom za pośrednictwem strony
internetowej oraz w siedzibie PDM ogólny opis istoty Towarów Giełdowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w tego rodzaju
aktywa.
§8
Zawarcie Umowy TGE przez PDM i Klienta jest warunkiem niezbędnym dla:
1) otwarcia Klientowi Rachunku, oraz
2) świadczenia przez PDM na rzecz Klienta usług polegających na przyjmowaniu, przekazywaniu oraz wykonywania przez PDM
Zleceń w zakresie nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych.
Umowa TGE zawierana jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Umowa TGE może być zawarta w jednym z następujących trybów:
1) bezpośrednio lub
2) korespondencyjnie.
Umowa TGE jest zawierana w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wzór Umowy TGE określa PDM.
§9
Zawarcie Umowy TGE w trybie bezpośrednim następuje z chwilą podpisania przez Klienta (lub jego pełnomocnika) i PDM dokumentów
obejmujących treść oświadczeń woli każdej ze stron, przy czym każdy egzemplarz Umowy TGE winien zawierać podpisy każdej ze
stron umowy. Podpisanie przez Klienta (lub jego pełnomocnika) dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje
w obecności pracownika PDM.
Warunkiem zawarcia Umowy TGE jest przedłożenie przez Klienta dokumentów umożliwiających identyfikację Klienta oraz weryfikacja
przez PDM zgodności dokumentów z wymogami przewidzianymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego i niniejszy
Regulamin TGE.
Umowę TGE podpisują w imieniu Klienta, niebędącego osobą fizyczną, osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie jego
praw i obowiązków majątkowych, zgodnie z zasadami reprezentacji.
PDM może odstąpić od żądania od Klienta złożenia poszczególnych dokumentów, ich poświadczenia oraz przetłumaczenia na język
polski lub angielski w przypadku dokumentów, które zostały już dostarczone przy zawieraniu innych umów pomiędzy PDM a Klientem.
W imieniu PDM Umowę TGE podpisuje upoważniony pracownik PDM.
PDM zastrzega sobie prawo sporządzenia kserokopii oraz kopii elektronicznej (skan) dokumentów przedstawianych przez Klienta,
w granicach dopuszczonych przepisami prawa.
§10
Na wniosek Klienta Umowa TGE może zostać zawarta w trybie korespondencyjnym.
Tryb korespondencyjny zawarcia Umowy TGE polega kolejno na:
1) udostępnieniu Klientowi przez PDM wykazu wymaganych do zawarcia Umowy TGE dokumentów oraz wzorów Załączników do
Umowy TGE, a także wzoru Umowy TGE i Regulaminu TGE, z wykorzystaniem strony internetowej PDM lub poczty
elektronicznej lub w drodze przesyłki rejestrowanej;
2) wysłaniu przez Klienta, na adres wskazany przez PDM, prawidłowo sporządzonych, wypełnionych i podpisanych dokumentów
i Formularzy oraz Umowy TGE, o których mowa w pkt 1 powyżej;
3) odesłaniu przez PDM na adres Klienta jednego z egzemplarzy podpisanej przez PDM Umowy TGE, z zastrzeżeniem, iż każdy
egzemplarz Umowy TGE winien zawierać podpisy każdej ze stron Umowy.
Podpisy złożone przez Klienta na Umowie TGE powinny być poświadczone notarialnie. Dokumenty powinny być przetłumaczone na
język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
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PDM może odstąpić od żądania od Klienta złożenia poszczególnych dokumentów, ich poświadczenia, przetłumaczenia na język polski
lub angielski oraz żądania notarialnego potwierdzenia własnoręczności złożonych podpisów na Umowie TGE w przypadku
dokumentów, które zostały już dostarczone przy zawieraniu innych umów pomiędzy PDM a Klientem. PDM może odstąpić także od
żądania poświadczonego notarialnie podpisu na umowie z PDM pod warunkiem dokonania przez Klienta przelewu w kwocie min. 1 zł
z rachunku wskazanego przez Klienta w Umowie na rachunek wskazany przez PDM. Przelew o którym mowa zdanie wyżej powinien
być dokonany przed złożeniem pierwszego zlecenia.
Odesłanie przez PDM na adres Klienta jednego z egzemplarzy podpisanej przez Klienta i przez PDM Umowy TGE następuje
niezwłocznie po otrzymaniu przez PDM należycie sporządzonych i podpisanych przez Klienta egzemplarzy Umowy TGE oraz
Załączników do Umowy TGE zawierających informacje o Kliencie oraz oświadczenia Klienta, z odpowiednim zastosowaniem
postanowień §17 oraz §18 Regulaminu TGE.
§11
PDM może odmówić zawarcia Umowy TGE w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących tożsamości osoby zawierającej Umowę
TGE lub autentyczności przedstawionych dokumentów lub podpisów.
W przypadku zaistnienia wątpliwości, PDM może żądać od Klienta doręczenia dodatkowych dokumentów, potwierdzających
autentyczność przedstawionych przez Klienta danych, jak i potwierdzających tożsamość Klienta. PDM może także żądać poprawienia
lub uzupełnienia każdego z przedstawionych dokumentów pod rygorem odmowy zawarcia Umowy TGE.
PDM nie odpowiada za szkody powstałe z tytułu przedstawienia przez Klienta nieprawdziwych danych (zawartych w Załącznikach do
Umowy TGE oraz przedstawionych dokumentach i informacjach), które użyte zostały w działalności prowadzonej przez PDM
w związku z realizacją Umowy TGE, jak również za szkody powstałe z tytułu wejścia w posiadanie danych dotyczących Klienta przez
osoby nieuprawnione, z przyczyn, za które PDM nie ponosi odpowiedzialności.
Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia PDM o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie TGE, w tym także
zawartych w Załącznikach do Umowy TGE zawierających informacje o Kliencie oraz oświadczeniach Klienta.
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, powinno być dokonane w formie pisemnej, wraz z dokumentami potwierdzającymi
zaistnienie zmian. Postanowienia §9 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 6 Regulaminu TGE stosuje się odpowiednio.
PDM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wobec Klienta, wynikające z braku
poinformowania o zmianach, o których mowa w ust. 4 powyżej.
§12
W przypadku, w którym Klient pozostaje w związku małżeńskim, PDM może zawrzeć z Klientem Umowę TGE:
1) której stroną są oboje współmałżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową (Umowa TGE wspólna małżonków), lub
2) wyłącznie z jednym z małżonków.
Zawarcie Umowy TGE wspólnej małżonków jest możliwe pod warunkiem podpisania przez małżonków oświadczenia, że:
1) pozostają w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej;
2) upoważniają się wzajemnie do samodzielnego składania Dyspozycji i Zleceń oraz wszystkich oświadczeń dotyczących Umowy
TGE, w tym jej wypowiedzenia, jak również samodzielnego dysponowania Towarami giełdowymi.
Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą zawrzeć z PDM Umowę TGE na zasadach ogólnych, niebędącą Umową TGE
wspólną małżonków, o której mowa w ust. 1 powyżej. W takim przypadku stroną umowy jest ten z małżonków, który zawarł Umowę
TGE z PDM. Małżonek ten jest wyłącznie uprawniony do składania Dyspozycji i Zleceń oraz wszystkich oświadczeń dotyczących
Umowy TGE, chyba, że udzieli drugiemu z małżonków pełnomocnictwa na zasadach określonych w Regulaminie TGE.
§13
Klient może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników uprawnionych do zawarcia Umowy TGE, w tym w szczególności do składania
Zleceń, dysponowania Towarami Giełdowymi oraz środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Pieniężnym Klienta.
Pełnomocnictwo może dotyczyć również zmiany lub wypowiedzenia Umowy TGE w imieniu Klienta.
Do pełnomocnika stosuje się zasady identyfikacji i weryfikacji tożsamości stosowane wobec Klienta.
Udzielenie pełnomocnictwa następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia woli, podpisanego w obecności uprawnionego
pracownika PDM, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
Pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie pisemnej, z podpisem Klienta poświadczonym:
1) w kraju przez notariusza;
2) za granicą przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, polski urząd konsularny albo notariusza i następnie przez polski
urząd konsularny lub polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, lub zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi
konwencjami międzynarodowymi (apostille).
PDM może zażądać, aby pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym zostało przetłumaczone na język polski lub język angielski
przez tłumacza przysięgłego.
Skuteczność czynności wykonywanych przez pełnomocnika uwarunkowana jest złożeniem przez niego wzoru podpisu. Pełnomocnik
składa wzór podpisu w obecności pracownika PDM, co jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
Pełnomocnika. Wzór podpisu pełnomocnika może być również uwierzytelniony zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4 powyżej
i doręczony do PDM.
§14
Klient może udzielić następujących rodzajów pełnomocnictwa:
1) pełnomocnictwa w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim samym zakresie jak Klient (pełnomocnictwo
pełne), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej;
2) pełnomocnictwa określającego rodzaj podejmowanych w imieniu Klienta czynności (pełnomocnictwo rodzajowe).
Pełnomocnik nie ma prawa udzielania dalszych pełnomocnictw.
Treść pełnomocnictwa powinna określać na jaki czas zostało udzielone.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści lub zakresu pełnomocnictwa, PDM wzywa Klienta do ich wyjaśnienia, w tym także do
potwierdzenia treści lub zakresu udzielonego pełnomocnictwa. Do czasu usunięcia zaistniałych wątpliwości lub potwierdzenia
udzielonego pełnomocnictwa, PDM nie realizuje Dyspozycji lub Zleceń składanych przez pełnomocnika.
PDM przekazuje swoim Klientom wzory pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem strony internetowej oraz
w siedzibie PDM.
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§15
Klient, wraz z zawarciem Umowy TGE, udziela pełnomocnictwa dla PDM do dysponowania Rachunkiem dla potrzeb zabezpieczenia
wykonania zobowiązań Klienta wobec PDM, w związku z wykonaniem Umowy TGE. Treść umocowania PDM do dysponowania
Rachunkiem Klienta zawarta jest w Umowie TGE.
§16
1. Warunkiem zawarcia Umowy TGE jest udzielenie pełnomocnictwa przez Klienta dla PDM do reprezentowania Klienta przez PDM
wymagane przez TGE i upoważniające do zawierania transakcji oraz do składania zleceń kupna i sprzedaży a także do składania
innych dyspozycji, zgodnie z Regulaminem TGE oraz Regulaminem RŚP.
2. Pełnomocnictwo TGE jest ważne do chwili jego odwołania.
3. Klient może udzielić pełnomocnictwa TGE wyłącznie na rzecz PDM.
4. Warunkiem zawarcia Umowy TGE jest podanie przez Klienta numeru konta w RŚP.
§17
Zgodnie z art. 8b ust. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, PDM nie zawiera z Klientem Umowy TGE, w przypadku braku
doręczenia przez Klienta wypełnionego formularza informacji dla GIIF.

1.

2.
3.

4.

§18
Przed zawarciem Umowy TGE Klient wypełnia Załączniki do Umowy TGE mający na celu uzyskanie przez PDM podstawowych
informacji dotyczących Klienta a niezbędnych do wypełnienia przez PDM obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów
prawa.
Wszystkim Klientom PDM nadaje status Klienta Detalicznego.
PDM na podstawie pisemnego wniosku Klienta Detalicznego i w zakresie określonym w tym wniosku może uznać go za Klienta
Profesjonalnego, pod warunkiem, że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji
inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Szczegółowe zasady odnoszące się do
klasyfikowania Klientów jako Klientów Detalicznych albo Klientów Profesjonalnych zawarte są „Polityce klasyfikacji Klientów w Polskim
Domu Maklerskim S.A.”
Traktowanie przez PDM Klienta jako Klienta Detalicznego lub Klienta Profesjonalnego w zakresie, w jakim inwestuje on w Towary
Giełdowe lub Prawa Majątkowe na podstawie Regulaminu TGE, nie wyklucza odmiennego traktowania Klienta przez PDM na
podstawie odrębnego regulaminu świadczenia usług maklerskich.

§19
W przypadku zawarcia Umowy TGE, wypełnione przez Klienta Załączniki do Umowy TGE stanowią integralną część Umowy TGE.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.

Prowadzenie Rachunku
§20
Na zasadach określonych w Regulaminie TGE oraz Umowie TGE, PDM prowadzi dla Klienta Rachunek obejmujący:
1) Rachunek Towarów Giełdowych,
2) Rachunek pieniężny prowadzony w PLN.
Rachunek Towarów Giełdowych i Rachunek pieniężny służą ewidencjonowaniu odpowiednio Towarów Giełdowych oraz środków
pieniężnych Klienta. Rozliczanie i rozrachunek Transakcji mających za przedmiot Towary Giełdowe odbywać się będzie za
pośrednictwem Rachunku Towarów Giełdowych i Rachunku pieniężnego.
Rachunek pieniężny służy do obsługi zobowiązań o charakterze pieniężnym z tytułu usług świadczonych przez PDM na rzecz Klienta
na podstawie Umowy TGE, a także do dokonywania rozliczeń pieniężnych z tytułu zawartych Transakcji.
Środki pieniężne Klientów są deponowane odrębnie od własnych środków pieniężnych PDM na rachunku bankowym prowadzonym
przez bank krajowy.
PDM deponuje środki pieniężne Klientów w sposób mający na celu zagwarantowanie praw Klientów do środków pieniężnych oraz
uniemożliwiający wykorzystanie środków pieniężnych Klientów przez PDM na własny rachunek.
Rachunek pieniężny Klienta prowadzony zgodnie z Umową TGE i Regulaminem TGE, pełni funkcję głównego rachunku
rozliczeniowego dla Transakcji zawieranych na TGE.
Opłaty i prowizje należne PDM zgodnie z Tabelą, będą pobierane przez PDM w ciężar Rachunku pieniężnego Klienta.
PDM zobowiązuje się do rejestrowania aktywów Klienta (Towarów Giełdowych oraz środków pieniężnych) w taki sposób, aby możliwe
było w każdej chwili wyodrębnienie aktywów przechowywanych na rzecz jednego Klienta od aktywów innego Klienta oraz od własnych
aktywów PDM.
PDM zobowiązuje się do niewykorzystywania na własny rachunek lub na rachunek podmiotu trzeciego Towarów Giełdowych
należących do Klienta, a także środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym Klienta.
Rachunek pieniężny powinien być zasilany przelewem (transferem), który w tytule posiada zawarty w Umowie TGE numer Rachunku
Klienta oraz pełną nazwę firmy w przypadku przedsiębiorcy .
Numer Rachunku, na którym PDM prowadzi Rachunki pieniężne i Rachunki Towarów Giełdowych jest podawany w Umowie TGE po
weryfikacji dokumentów wymaganych do jej zawarcia.
PDM dokonuje zapisów na Rachunku i w rejestrach prowadzonych dla Klienta zgodnie z procedurami i na podstawie dowodów
ewidencyjnych TGE i IRGiT.
Wszelkie zapisy na Rachunku z tytułu zrealizowanych transakcji na rynkach organizowanych przez TGE dokonywane są
z uwzględnieniem terminów określonych w regulacjach TGE i IRGiT.
§21
Rachunek Towarów Giełdowych służy do odzwierciedlenia posiadanych przez Klienta Towarów Giełdowych zapisanych na koncie
klienta w RŚP.
Każdy z rodzajów Towarów Giełdowych jest odrębnie rejestrowany odpowiednio na Rachunku Towarów Giełdowych.
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Zapisanie Towarów Giełdowych na Rachunku Towarów Giełdowych Klienta następuje na podstawie dowodów ewidencyjnych, których
wzory zatwierdza IRGIT lub TGE, a także na podstawie dowodów wystawianych przez PDM, w związku z obsługą zdarzeń prawnych
skutkujących zmianami w stanach na Rachunku Towarów Giełdowych.
Wartość Towarów Giełdowych, zarejestrowanych na Rachunku Towarów Giełdowych, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, regulujących prowadzenie rachunkowości przez PDM.
§22
W ramach Rachunku Towarów Giełdowych wyodrębnione są konta blokowane, na których ewidencjonowane są Towary Giełdowe
służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań.
Towary Giełdowe mogą podlegać blokadzie wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego oraz w przypadku umownej blokady Rachunku Towarów Giełdowych.
PDM ustanawia umowną blokadę Rachunku Towarów Giełdowych w przypadku, gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na
zablokowaniu określonej liczby odpowiednio Towarów Giełdowych, połączonym z ustanowieniem pełnomocnictwa dla osoby
uprawnionej z tytułu blokady do zbycia zablokowanych aktywów i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych.
Umowna blokada Rachunku Towarów Giełdowych ustanawiana jest po otrzymaniu przez PDM umowy o ustanowieniu blokady
i złożeniu przez Klienta Dyspozycji ustanowienia blokady, w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą faxu na
adresy wskazane w Umowie TGE. PDM udostępnia Klientowi wzór Dyspozycji ustanowienia blokady z wykorzystaniem strony
internetowej oraz w siedzibie PDM. Dyspozycja ustanowienia blokady, o której mowa w zdaniach poprzedzających, może być również
złożona w oparciu o inny wzór, niż Wzór Dyspozycji przewidziany przez PDM, ze szczególnym uwzględnieniem wzorów
przygotowanych przez banki krajowe, banki zagraniczne i instytucje kredytowe.
W czasie trwania blokady, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient nie może składać Zleceń lub Dyspozycji, których przedmiotem są
aktywa podlegające blokadzie.
PDM znosi blokadę Rachunku Towarów Giełdowych ustanowioną na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na
zasadach i w terminach przewidzianych przez te przepisy. PDM znosi umowną blokadę Rachunku Towarów Giełdowych niezwłocznie
po złożeniu przez wierzyciela Klienta lub Klienta (za zgodą jego wierzyciela) Dyspozycji zniesienia blokady. Do wzoru Dyspozycji
zniesienia blokady, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 3 zdanie 3 i zdanie 4 powyżej.
W dacie wymagalności wierzytelności zabezpieczonej blokadą lub w najbliższym możliwym dniu, w którym wykonanie Zlecenia jest
możliwe, PDM przyjmuje do wykonania zlecenie zbycia Towarów Giełdowych złożone przez wierzyciela na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego mu przez Klienta w zawartej umowie o ustanowieniu blokady. PDM niezwłocznie przekazuje do dyspozycji wierzyciela,
w sposób wskazany przez niego w zleceniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, środki pieniężne pochodzące z wykonania
tego zlecenia, w wysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela wynikających z umowy. Po upływie ustalonego
w umowie okresu utrzymywania blokady PDM nie może przyjąć do wykonania zlecenia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających.
§23
W przypadku zbycia przez Klienta Towarów Giełdowych poza obrotem zorganizowanym (OTC), PDM dokonuje właściwych księgowań
(zapisów księgowych) odnoszących się do Towarów Giełdowych stanowiących przedmiot Transakcji na Rachunku Towarów
Giełdowych Klienta, po udostępnieniu przez RŚP lub inny rejestr dokumentów lub ich uwierzytelnionych kopii, które potwierdzają
dokonanie transakcji.
Jeżeli PDM prowadzi Rachunki Towarów Giełdowych dla obu stron Transakcji, o której mowa w ust. 1 powyżej, dokonanie właściwych
księgowań (zapisów księgowych) odnoszących się do Towarów Giełdowych z Rachunku Klienta zbywającego na Rachunek Klienta
nabywającego, następuje niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zbywającego dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej.
PDM może odmówić podjęcia czynności rozrachunkowych związanych z przeniesieniem aktywów w Transakcjach dokonywanych
poza obrotem zorganizowanym (OTC), o których mowa w ustępie 1 oraz 2 powyżej, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń,
iż Transakcje te mają na celu naruszenie lub obejście prawa. W takim przypadku, po uprzednim umożliwieniu złożenia Klientowi
wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej, PDM doręcza Klientowi odmowę podjęcia czynności rozrachunkowych, sporządzoną w formie
pisemnej, w której zawarte jest uzasadnienie tej odmowy.
§24
W przypadkach przewidzianych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, na PDM spoczywa prawny obowiązek ograniczenia
możliwości dysponowania przez Klienta Towarami Giełdowymi zapisanymi na Rachunku poprzez:
1) wstrzymanie wykonania Zlecenia lub Dyspozycji;
2) dokonanie blokady Rachunku.
PDM informuje Klienta o wstrzymaniu wykonywania Zlecenia lub Dyspozycji albo blokadzie Rachunku w przypadkach określonych
w ust. 1 powyżej, o ile taka możliwość wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
PDM nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może powstać na skutek wykonania obowiązków określonych w Ustawie
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Postanowienia ust. 1 – ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio do przypadków, w których ograniczenia możliwości dysponowania
przez Klienta Towarami Giełdowymi zapisanymi na Rachunku, wynikają z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
§25
Klient może złożyć Dyspozycję przeniesienia Towarów Giełdowych oraz środków pieniężnych zapisanych na Rachunku, na Rachunek
prowadzony dla Klienta przez inny podmiot.
Przeniesienie Towarów Giełdowych oraz środków pieniężnych zapisanych na Rachunku wspólnym małżonków, na Rachunek jednego
z małżonków, wymaga ich wspólnej zgody.
PDM jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania Dyspozycji, o której mowa w ust. 1 powyżej, zgodnie z przyjętymi terminami
rozliczeń bankowych jak i towarów giełdowych.
PDM może odmówić wykonania Dyspozycji (w całości lub w części), o której mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku:
1) istnienia roszczeń PDM wobec Klienta z tytułu nieuiszczonych opłat lub prowizji przewidzianych w Tabeli;
2) istnienia roszczeń PDM wobec Klienta z tytułu wykonania Zleceń nabycia Towarów Giełdowych;
3) blokady Rachunku wynikającej z przepisów prawa; lub
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4)
5)

1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

blokady Rachunku wynikającej z zawartej umowy lub umów; lub
blokady pod przyjęte zlecenia.

§26
Towary Giełdowe mogą być przedmiotem zastawu ustanowionego przez Klienta, z zastrzeżeniem odpowiedniego zastosowania §22
ust. 1 Regulaminu TGE.
W celu ustanowienia zastawu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient zobowiązany jest do doręczenia do PDM oryginału umowy
zastawu oraz złożenia Dyspozycji blokady aktywów objętych zastawem, w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub za
pomocą faxu na adresy wskazane w Umowie TGE. PDM udostępnia Klientowi Wzór Dyspozycji ustanowienia blokady
z wykorzystaniem strony internetowej PDM lub w siedzibie PDM. Dyspozycja ustanowienia zastawu, o której mowa w zdaniach
poprzedzających, może być również złożona w oparciu o inny wzór, niż wzór Dyspozycji przewidziany przez PDM, ze szczególnym
uwzględnieniem wzorów przygotowanych przez banki krajowe, banki zagraniczne i instytucje kredytowe.
W przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego, Klient zobowiązany jest dodatkowo (w stosunku do obowiązków wynikających z ust.
2 powyżej) do doręczenia do PDM odpisu z rejestru zastawów, stanowiącego dowód wpisu.
PDM jest zobowiązany do utrzymywania blokady zastawionych Towarów Giełdowych przez okres wynikający z umowy zastawu. PDM
znosi blokadę Towarów Giełdowych niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu.
Postanowienia ust. 1 – ust. 2 i ust. 4 powyżej mają odpowiednie zastosowanie w przypadku innych rodzajów zabezpieczeń,
ustanawianych przez Klienta na znajdujących się na Rachunku Towarach Giełdowych.
§27
Rachunek pieniężny Klienta, otwarty na podstawie Umowy TGE, prowadzony jest w walucie PLN.
Na rachunku pieniężnym Klienta gromadzone są:
1) środki pieniężne wpłacone przez Klienta;
2) środki pieniężne pochodzące ze zbycia Towarów giełdowych;
3) pożytki prawa (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku pieniężnym Klienta), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i ust. 6
poniżej.
Środki pieniężne na rachunku pieniężnym Klienta przeznaczone są na:
1) realizację zobowiązań Klienta wynikających z nabycia lub zbycia Towarów giełdowych;
2) pokrywanie opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu Umowy TGE lub innych umów zawartych między PDM i Klientem,
o ile wynika to z ich treści;
3) zabezpieczenia wynikające ze złożonych zleceń;
4) wypłaty środków pieniężnych przez Klienta.
Środki pieniężne Klienta zapisane na Rachunku pieniężnym nie są oprocentowane, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
PDM może wprowadzić oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku pieniężnym. Wysokość oprocentowania
oraz zasady naliczania odsetek, w tym częstotliwość ich naliczania, zostanie wówczas określona w Tabeli.
Zapisy na Rachunku pieniężnym Klienta, mające na celu rozliczenie Transakcji, dokonywane są przez PDM na podstawie
prawidłowych i rzetelnych dowodów ewidencyjnych i transakcyjnych lub zgodnie z odrębnymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
Rozliczenie Transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym (OTC), następuje po rozrachunku między podmiotami
pośredniczącymi w tych Transakcjach albo po rozrachunku dokonanym przez PDM, w przypadku, o którym mowa w §23 ust.
2 Regulaminu TGE.
PDM nie odpowiada za szkody wynikające z nieterminowego rozrachunku zawartych Transakcji, jeżeli opóźnienie rozliczenia nastąpiło
z przyczyn, za które PDM nie ponosi odpowiedzialności. Niezwłocznie po usunięciu przyczyny opóźnienia PDM przystępuje do
rozliczeń zawartych Transakcji.
Środki pieniężne są blokowane w momencie wystawienia przez PDM zlecenia maklerskiego na podstawie zlecenia kupna Klienta, na
zasadach określonych w Umowie TGE lub Regulaminie TGE, maksymalnie w wysokości odpowiadającej wartości zlecenia,
powiększonej o należne prowizje, opłaty i podatki.
§28
Klient może dokonać wpłaty środków na Rachunek pieniężny Klienta wyłącznie w formie bezgotówkowej (polecenie przelewu lub
wpłata na rachunek bankowy).
Wpłaty księgowane są na Rachunku pieniężnym Klienta niezwłocznie po otrzymaniu z banku prowadzącego rachunek bankowy PDM
odpowiednich dokumentów rozliczeniowych potwierdzających wpływ środków pieniężnych (wyciąg bankowy z rachunku Klienta
z widniejącą kwotą zasilenia na rachunku).
PDM nie odpowiada za szkody spowodowane opóźnieniami w zaksięgowaniu wpłat na Rachunek pieniężny Klienta, jeżeli opóźnienie
nastąpiło z przyczyn, za które PDM nie ponosi odpowiedzialności.
Podstawą uznania przelewu na Rachunek pieniężny Klienta jest zamieszczenie w treści polecenia przelewu:
1) w tytule wpłaty – podanego w Umowie TGE Numeru Rachunku;
2) w formacie NRB/IBAN – podanego w Umowie TGE numeru konta do wpłat.
Brak danych określonych w ust. 4 powyżej, w treści polecenia przelewu, stanowić może podstawę do nieuznania przelewu na
rachunek pieniężny Klienta lub przyczynę opóźnień w zaksięgowaniu wpłat na rachunek pieniężny Klienta, za które PDM nie ponosi
odpowiedzialności, zgodnie z ust. 3 powyżej. W przypadku braku możliwości zaksięgowania wpłat na rachunek pieniężny Klienta,
środki te podlegają zwrotowi, o ile posiadane przez PDM dane Klienta umożliwią dokonanie takiego zwrotu.
Środki pieniężne z tytułu wpłaty są księgowane na Rachunku pieniężnym Klienta w walucie, w której jest prowadzony rachunek
bankowy PDM, wskazany w poleceniu przelewu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej.
Środki pieniężne wpływające na rachunek bankowy, na którym PDM deponuje środki pieniężne Klientów, w walucie innej niż waluta
rachunku, są uznawane na Rachunku pieniężnym Klienta według kursu ustalonego przez bank, w którym PDM deponuje środki
pieniężne Klientów, o ile bank prowadzi dla danej pary walutowej usługę przewalutowania. PDM nie odpowiada za wartość kursu
walut, jaka stanowi podstawę przewalutowania środków pieniężnych Klientów przekazanych przez PDM na wskazany w poleceniu
przelewu rachunek bankowy.
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8.

Środki pieniężne Klientów znajdujące się na Rachunku pieniężnym Klienta mogą podlegać blokadzie wyłącznie w przypadkach
przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz w przypadku umownej blokady rachunku pieniężnego
Klienta, z zastrzeżeniem odpowiedniego zastosowania §22 ust. 1 Regulaminu TGE, w odniesieniu do podlegających blokadzie
środków pieniężnych.
9. PDM ustanawia umowną blokadę rachunku pieniężnego Klienta w przypadku, gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na
zablokowaniu określonej ilości środków pieniężnych, połączonym z ustanowieniem pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej do
zaspokojenia się ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku pieniężnym Klienta. Umowna blokada Rachunku pieniężnego
Klienta ustanawiana jest po otrzymaniu przez PDM umowy o ustanowieniu blokady i złożeniu przez Klienta Dyspozycji ustanowienia
blokady w formie pisemnej lub za pomocą systemu teleinformatycznego. PDM udostępnia Klientowi wzór Dyspozycji ustanowienia
blokady z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego (Internetu) lub w siedzibie PDM. Dyspozycja ustanowienia blokady, o której
mowa w zdaniach poprzedzających, może być również złożona w oparciu o inny wzór, niż Wzór Dyspozycji przewidziany przez PDM,
ze szczególnym uwzględnieniem wzorów przygotowanych przez banki krajowe, banki zagraniczne i instytucje kredytowe.
10. W czasie trwania blokady, o której mowa w ust. 9 powyżej, Klient nie może dokonywać wypłat i przelewów środków pieniężnych
z zablokowanego Rachunku pieniężnego Klienta, w części podlegającej blokadzie.
11. Zniesienie blokady środków pieniężnych, o której mowa w ust. 9 powyżej, dokonywane jest przy odpowiednim zastosowaniu
postanowień §22 ust. 5 Regulaminu TGE.

1.

2.
3.
4.

§29
Klienci mogą składać Dyspozycje dotyczące przelewu środków pieniężnych znajdujących się na rachunku pieniężnym Klienta za
pomocą Kanałów zdalnych (przelewy). Przelewy, dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany
w Umowie TGE, realizowane są przez PDM bezzwłocznie, najpóźniej następnego Dnia Roboczego po złożeniu Dyspozycji,
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. PDM przyjmuje Dyspozycje dotyczące przelewu środków pieniężnych w dni robocze w godzinach 8:0018:00.
PDM realizuje Dyspozycje dotyczące wypłaty środków pieniężnych, nie wcześniej niż po zaksięgowaniu tych środków przez PDM na
Rachunku pieniężnym Klienta.
Środki pieniężne mogą zostać przelane wyłącznie na rachunki bankowe określone w właściwym Załączniku do Umowy TGE, które są
prowadzone na rzecz Klienta w innym banku.
Klient składając do PDM Dyspozycję przelewu środków pieniężnych zobowiązany jest, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 powyżej,
do podania:
1) nazwy banku prowadzącego rachunek bankowy, na który przelew ma być dokonany (bank uznania rachunku);
2) numeru rachunku bankowego; oraz
3) kod SWIFT/BIC banku, o którym mowa w pkt 1 powyżej jeśli bank ma siedzibę poza Polską.

§30
W przypadku prowadzenia Rachunku na rzecz Klienta detalicznego, PDM przekazuje temu Klientowi, w formie pisemnej (za
potwierdzeniem przez Klienta odbioru), dodatkowe informacje obejmujące:
1) powiadomienie, że Towary Giełdowe lub środki pieniężne Klienta detalicznego mogą być lub będą przekazane przez PDM innemu
podmiotowi do przechowywania oraz informację o odpowiedzialności, jaką z tego tytułu ponosi PDM za działania lub zaniechania tego
podmiotu, jak również o możliwych konsekwencjach niewypłacalności tego podmiotu;
2) informację o braku możliwości wyodrębnienia Towarów Giełdowych Klienta detalicznego przechowywanych przez podmiot, o którym
mowa w pkt 1 powyżej, oraz o związanych z tym zagrożeniach;
3) informację o wszelkich prawach do Towarów Giełdowych lub środków pieniężnych Klienta detalicznego przysługujących lub
mogących przysługiwać PDM lub podmiotom przechowującym te Towary Giełdowe lub środki pieniężne, w tym w szczególności
o prawie do zaspokojenia roszczeń PDM lub podmiotu przechowującego z oznaczonych Towarów Giełdowych lub środków
pieniężnych.
Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przekazywania i wykonywania Zleceń

1.
2.

1.

2.

3.

4.
5.

§31
Niniejszy rozdział Regulaminu TGE określa zasady przyjmowania, przekazywania oraz wykonywania przez PDM Zleceń i Zleceń
maklerskich w zakresie nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych.
Zlecenia składane przez Klienta powinny spełniać warunki określone przez rynek, na jaki są przekazywane do wykonania.
§32
PDM świadczy na rzecz Klientów usługi maklerskie na TGE, polegające na:
1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych; oraz
2) wykonywaniu zleceń nabycia i zbycia Towarów Giełdowych na rachunek Klienta.
W ramach usługi maklerskiej przyjmowania i przekazywania Zleceń, PDM zobowiązuje się również do kojarzenia Klienta oraz innego
podmiotu w celu doprowadzenia do zawarcia między nimi Transakcji nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych w ramach transakcji
pozasesyjnych przewidzianych i uregulowanych na TGE.
W ramach usługi maklerskiej wykonywania Zleceń, PDM zobowiązuje się do nabywania lub zbywania Towarów Giełdowych w imieniu
własnym, lecz na rachunek Klienta na TGE albo w imieniu i na rachunek Klienta w ramach transakcji pozasesyjnych przewidzianych
i uregulowanych na TGE.
W celu nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych w imieniu własnym, lecz na rachunek Klienta, PDM wystawia, na podstawie Zlecenia
Klienta, Zlecenie maklerskie nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych w imieniu własnym, lecz na rachunek Klienta.
Z chwilą wystawienia Zlecenia maklerskiego nabycia Towarów Giełdowych, PDM dokonuje blokady na Rachunku pieniężnym środków
pieniężnych stanowiących pokrycie Zlecenia maklerskiego nabycia Towarów Giełdowych oraz opłat i prowizji należnych PDM zgodnie
z Tabelą. Z chwilą wystawienia Zlecenia maklerskiego zbycia Towarów Giełdowych, PDM dokonuje blokady Towarów giełdowych
stanowiących pokrycie Zlecenia maklerskiego zbycia Towarów Giełdowych oraz opłat i prowizji należnych PDM zgodnie z Tabelą.
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§33
PDM udostępnia Klientom właściwe formularze do składania Zleceń na TGE w siedzibie PDM oraz na stronie internetowej.
§34
Wykonanie Zlecenia w ramach transakcji pozasesyjnych lub OTC następuje za wyraźną zgodą Klienta zawartą w Zleceniu w odniesieniu do
szczególnej Transakcji bądź ogólnie szeregu Transakcji.
§35
1. PDM zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania oraz do wykonania Zleceń i Zleceń maklerskich w zakresie nabycia lub zbycia
Towarów Giełdowych.
2. PDM wykonuje Zlecenia nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych zgodnie z Umową TGE oraz Regulaminem TGE, przepisami prawa
powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi organizatora rynku (Zlecenia maklerskie).
3. Zlecenia maklerskie kierowane są przez PDM na właściwy rynek prowadzony przez TGE niezwłocznie, zgodnie z zasadami
określonymi w „Polityce wykonywania zleceń w Polski Domu Maklerskim S.A.”, z uwzględnieniem terminów wskazanych w Zleceniu
Klienta, a także z uwzględnieniem regulacji i czasu przyjmowania zleceń obowiązujących na właściwym rynku. PDM informuje Klienta
o zmianach „Polityki wykonywania zleceń w Polskim Domu Maklerskim S.A.” w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę
TGE z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy TGE nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.
4. PDM zastrzega sobie możliwość niekierowania do realizacji Zlecenia maklerskiego w przypadku, gdy Zlecenie zostało złożone
w terminie uniemożliwiającym złożenie przez PDM Zlecenia maklerskiego na właściwy rynek, o czym Klient jest niezwłocznie
informowany przez PDM.
§36
1. PDM obowiązany jest do zapewnienia niezwłocznego, uczciwego i należytego wykonywania Zleceń Klientów w stosunku do Zleceń
innych Klientów oraz do zleceń własnych, z uwzględnieniem czasu ich przyjmowania, z zastrzeżeniem postanowień §46 Regulaminu
TGE odnoszących się do Zleceń DDM.
2. PDM wykonuje Zlecenia Klientów niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich przyjmowania, chyba, że co innego wynika
z warunków wykonania Zlecenia określonych w Umowie TGE, charakteru Zlecenia lub panujących warunków rynkowych, które
uniemożliwiają zawarcie Transakcji zgodnie z określonymi przez Klienta wartościami (parametrami) Zlecenia.
3. PDM niezwłocznie informuje Klienta o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających właściwe wykonanie Zlecenia złożonego przez
Klienta.
4. W przypadku, gdy rozliczenie Transakcji zawartej w wyniku wykonania Zlecenia Klienta dokonywane jest z udziałem PDM, PDM
zobowiązany jest niezwłocznie podjąć wszelkie kroki niezbędne do sprawnego i prawidłowego rozliczenia Transakcji.

1.
2.
3.

4.

1.

2.

1.
2.
3.

§37
PDM potwierdza Klientowi przyjęcie Zlecenia, z zastrzeżeniem postanowień §39 Regulaminu TGE poniżej.
Na podstawie przyjętego Zlecenia PDM wystawia Zlecenie maklerskie, z uwzględnieniem odrębnych zasad odnoszących się do Zleceń
DDM, o których mowa w §46 Regulaminu TGE.
W przypadku Zlecenia umożliwiającego wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego Zlecenia maklerskiego przekazywanego na
TGE, zamiast liczby Towarów Giełdowych możliwym jest wskazanie maksymalnej łącznej wartości Transakcji będących wynikiem
wykonania tego Zlecenia.
Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki jego wykonania, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego lub z regulacjami wewnętrznymi TGE.
§38
Zlecenia Klientów są przyjmowane przez PDM w godzinach pracy PDM podanych do wiadomości Klienta na stronie internetowej PDM,
z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wprowadzonych uchwałą zarządu PDM. PDM zastrzega sobie możliwość przedłużania lub
skracania terminów składania Zleceń.
Klient jest uprawniony do składania Zleceń po zawarciu z PDM Umowy TGE, z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 1 Regulaminu TGE.
§39
PDM potwierdza Klientowi przyjęcie Zlecenia w sposób odpowiadający trybowi złożenia przez Klienta Zlecenia.
Przyjęcie Zlecenia nie gwarantuje jego wykonania na TGE, na której Zlecenie ma być zrealizowane, w przypadku, w którym aktualne
warunki rynkowe nie spełniają określonych w Zleceniu wartości (parametrów).
PDM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Zlecenia, w przypadku zmiany warunków rynkowych, która spowodowała brak
możliwości wykonania Zlecenia zgodnie z jego treścią (parametrami).

§40
PDM odmawia wykonania Zleceń w przypadku:
1) braku wystarczającej liczby Towarów Giełdowych lub środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku;
2) blokady Rachunku dokonanej na podstawie Dyspozycji Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu TGE;
3) blokady Rachunku dokonanej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego; lub
4) wydania stosownej decyzji przez uprawnione organy państwowe, która uniemożliwia wykonanie Zlecenia.

1.
2.

1.
2.

§41
PDM może, za zgodą Klienta, doprowadzić do zawarcia umowy nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych z innym podmiotem, poza
rynkiem zorganizowanym (OTC).
Czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, PDM podejmuje niezwłocznie po otrzymaniu zgody Klienta na ich podjęcie, lub
w terminie wskazanym przez Klienta.
Zlecenia do dyspozycji maklera (Zlecenia DDM)
§42
Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie TGE, PDM może przyjmować od Klienta Zlecenia DDM.
Zlecenia DDM mogą obejmować Towary Giełdowe stanowiące przedmiot obrotu na TGE.
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3.
4.

5.

6.

1.
2.
3.

4.

1.

2.

1.
2.

1.

2.
3.

1.

2.

3.

Zlecenia DDM składane przez Klienta powinny wskazywać Towar Giełdowy, którego ma dotyczyć Transakcja oraz rynek (sesyjny lub
pozasesyjny), na którym ma być zawarta Transakcja.
Składając Zlecenie DDM, Klient powinien ponadto określić:
1) termin końcowy wykonania Zlecenia DDM; oraz
2) warunki cenowe Zlecenia DDM obejmujące parametr ceny:
a) bezpośrednio - limit ceny wykonania Zlecenia DDM (tj. maksymalną cenę nabycia w przypadku Zlecenia DDM nabycia
Towarów Giełdowych albo minimalną cenę sprzedaży w przypadku Zlecenia DDM zbycia Towarów Giełdowych); lub
b) pośrednio - maksymalną łączną wartość Transakcji będących wynikiem wykonania tego Zlecenia DDM lub liczbę (wolumen)
Towarów Giełdowych objętych Zleceniem DDM.
Klient, składając Zlecenie DDM, może określić dodatkowe warunki jego realizacji lub sposób realizacji zlecenia, o ile nie narusza to
postanowień regulacji obowiązujących w PDM, regulacji rynku, na który Zlecenie DDM jest kierowane oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Zlecenia DDM oraz ich anulacje lub modyfikacje mogą być składane za pośrednictwem Kanałów zdalnych, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu TGE.
§43
Upoważniony pracownik PDM realizując Zlecenie DDM samodzielnie określa wolumen, ceny i moment złożenia Zlecenia maklerskiego
lub Zleceń maklerskich, zgodnie z „Polityką wykonywania zleceń w Polskim Domu Maklerskim S.A.”
Klient może anulować lub modyfikować Zlecenie DDM przed zakończeniem jego realizacji, z tym zastrzeżeniem, że anulata nie
dotyczy zrealizowanych do tego momentu zleceń cząstkowych wystawionych na podstawie Zlecenia DDM.
W przypadku, gdy limity ceny krzyżują się (np. nabycie z limitem wyższym i zbycie z limitem niższym), upoważnieni pracownicy PDM
mogą pośredniczyć w negocjacjach między zleceniodawcami i dążyć do zawarcia Transakcji. W takiej sytuacji, PDM zapewni, że
każdy Klient będzie traktowany na takich samych zasadach.
Warunkiem realizacji Zlecenia DDM jest akceptacja przez Klienta zwiększonego ryzyka związanego z realizacją tego typu Zlecenia.
Złożenie Zlecenia DDM jest równoznaczne z akceptacją ryzyka, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
§44
PDM zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia DDM do realizacji w sytuacji, gdy upoważniony pracownik PDM przyjmujący
zlecenie uzna, że:
1) warunki Zlecenia DDM są niemożliwe do realizacji; lub
2) na podstawie parametrów złożonego Zlecenia DDM istnieje zagrożenie naruszenia regulacji giełdowych; lub
3) warunki realizacji Zlecenia DDM powodują konflikt interesów, który nie jest możliwy do rozwiązania.
Upoważniony pracownik PDM może nie przyjąć lub anulować aktywne Zlecenia DDM, gdy na Rachunku Klienta brakuje środków
pieniężnych bądź Towarów Giełdowych wymaganych do pełnej jego realizacji.
§45
Zlecenia DDM są realizowane przez PDM działający w najlepiej pojętym interesie Klienta.
PDM oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta wskutek realizacji Zlecenia DDM straty lub nieosiągnięte
korzyści, o ile przy realizacji Zlecenia DDM zachowano należytą staranność.
§46
Klient nie może samodzielnie anulować i modyfikować Zleceń maklerskich wystawionych przez PDM na podstawie Zlecenia DDM.
Anulowania lub modyfikacji Zleceń Maklerskich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonuje wyłącznie PDM po anulowaniu
lub modyfikacji przez Klienta Zlecenia DDM.
W treści Zlecenia DDM, Klient zobowiązany jest zawrzeć oznaczenie „DDM”.
Klient jest zobowiązany do utrzymywania na Rachunku odpowiedniej ilości Towarów Giełdowych lub środków pieniężnych,
stanowiących pokrycie złożonego Zlecenia DDM. W przypadku niespełnienia przez Klienta warunku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, PDM realizuje Zlecenia DDM w części, w jakiej zlecenia te posiadają pokrycie w aktywach Klienta znajdujących się
na Rachunku.
Dyspozycje i Zlecenia składane za pośrednictwem Kanałów zdalnych
§47
Dyspozycje i Zlecenia oraz anulacje lub modyfikacje Zleceń mogą być składane przez Klienta za pośrednictwem Kanałów zdalnych, tj.:
a) telefonicznie lub
b) telefaksem lub
c) drogą elektroniczną (email).
PDM dopuszcza inne niż wyżej wymienione formy składania zleceń, o ile treść i sposób przekazania spełnia wymóg Rozporządzenia
Ministra Finansów z 24.09.2012r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70
ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. 2012, poz. 1078) dotyczący trwałych nośników
informacji.
Złożone Dyspozycje nie podlegają anulowaniu lub modyfikacji.

§48
Warunkiem koniecznym uprawniającym PDM do realizacji Dyspozycji oraz wystawiania Zleceń maklerskich na podstawie złożonych przez
Klienta dyspozycji lub zlecenia w sposób o którym mowa w §47 jest wyrażenie przez Klienta zgody w Umowie TGE na składanie dyspozycji
i zleceń w takim trybie oraz udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa do takiego działania.

1.

§49
Dyspozycje i Zlecenia są przyjmowane w godzinach pracy PDM podanych do wiadomości Klienta na stronie internetowej PDM,
z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wprowadzonych uchwałą zarządu PDM. PDM zastrzega sobie możliwość przedłużania lub
skracania terminów składania Dyspozycji i Zleceń.
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2.
3.

Jeżeli Dyspozycja lub Zlecenie telefaksowe zostało otrzymane przez PDM poza godzinami przyjmowania Dyspozycji i Zleceń, taka
Dyspozycja lub Zlecenie zostają rozpatrzone w następnym dniu roboczym w pierwszej kolejności.
O kolejności realizacji Dyspozycji i Zleceń telefaksowych, które zostały otrzymane przez PDM poza godzinami przyjmowania zleceń,
decyduje czas przyjęcia telefaksu przez telefaks.

§50
Do składania Zleceń telefonicznych lub telefaksowych stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy TGE dotyczące Zleceń lub Zleceń
maklerskich.
§51
Upoważniony pracownik PDM potwierdza Klientowi przyjęcie Dyspozycji lub Zlecenia w sposób odpowiadający złożeniu przez Klienta
Dyspozycji lub Zlecenia.
§52
PDM nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w połączeniu się z PDM z przyczyn niezależnych od PDM.
Pokrycie zlecenia
§53
1. Klient wystawiający Zlecenie w zakresie nabycia Towarów Giełdowych zobowiązany jest posiadać na rachunku pieniężnym Klienta
niezablokowane środki pieniężne w wysokości 100% (sto procent) wartości Zlecenia oraz prowizji związanej z dokonaniem Transakcji
(pełne pokrycie wartości Zlecenia). W przypadku wystąpienia pokrycia częściowego, Zlecenie Klienta jest wykonywane w części (do
wysokości) istniejącego pokrycia.
2. Zlecenia Klienta mogą zostać anulowane przez PDM albo wykonane częściowo przez PDM, jeżeli w okresie pomiędzy ich złożeniem,
a wykonaniem Zlecenia maklerskiego, zabrakło dla nich pełnego pokrycia. Wykonanie częściowe Zlecenia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, możliwe jest pod warunkiem braku ograniczeń dla wykonywania takiego rodzaju Zlecenia w regulacjach
wewnętrznych rynków, na których Zlecenie to ma być złożone.
3. Przed wystawieniem Zlecenia maklerskiego PDM sprawdza pokrycie wartości Zlecenia przez Klienta.
4. W chwili wystawienia przez PDM Zlecenia maklerskiego w zakresie nabycia Towarów Giełdowych, środki pieniężne Klienta stanowiące
pokrycie dla tego Zlecenia oraz pokrycie dla prowizji PDM związanej z dokonaniem Transakcji, są blokowane na Rachunku pieniężnym
Klienta.
5. Wartość Zlecenia, którego przedmiotem jest nabycie Towarów Giełdowych, ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania, które
może powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywane aktywa, przy całkowitym wykonaniu Zlecenia.
Wartość zlecenia kupna ustala się jako iloczyn liczby Towarów Giełdowych i limitu ceny oraz należnych prowizji, opłat TGE, IRGiT
i RŚP oraz należnych podatków.
6. W przypadku zleceń kupna lub sprzedaży realizowanych w trybie transakcji pozasesyjnych, w których to Klient dokonuje rozliczeń
finansowych bezpośrednio ze stroną sprzedającą lub kupującą, PDM wystawia zlecenie pod warunkiem, że Klient posiada pełne
pokrycie przewidywanej prowizji i opłat TGE, IRGiT i RŚP oraz należnych podatków w chwili wystawienia zlecenia przez PDM. PDM
może odstąpić od wymogu posiadania przez Klienta na rachunku pieniężnym pokrycia opłat, o których mowa w niniejszym ustępie,
w chwili wystawienia zlecenia.
§54
PDM, zgodnie ze Zleceniem Klienta, wystawi Zlecenie maklerskie zbycia Towarów Giełdowych pod warunkiem, że Klient posiada na
Rachunku niezablokowane Towary giełdowe, w ilości nie mniejszej niż ilość wskazana w Zleceniu Klienta. W chwili wystawienia przez PDM
Zlecenia maklerskiego zbycia Towarów giełdowych, aktywa te, stanowiące pokrycie tego Zlecenia, a także środki pieniężne stanowiące
pokrycie dla prowizji PDM związanej z dokonaniem Transakcji, są blokowane na Rachunku Klienta.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

1.

2.
3.

§55
Modyfikacja lub anulowanie Zlecenia są dopuszczalne z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
Modyfikacja lub anulowanie Zlecenia odbywa się przez zgłoszenie przez Klienta określonej Dyspozycji. Modyfikacja oznacza
anulowanie Zlecenia dotychczasowego i złożenie przez Klienta nowego Zlecenia.
Nie jest możliwa modyfikacja lub anulowanie Zlecenia po zawarciu Transakcji realizującej to Zlecenie. W przypadku, gdy Zlecenie
zostało zrealizowane częściowo, Dyspozycja anulowania lub modyfikacji Zlecenia może być przyjęta jedynie do wysokości
niezrealizowanej jego części.
PDM zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Klienta Dyspozycji anulowania lub modyfikacji Zlecenia w przypadku, gdy:
1) jej realizację uniemożliwiają regulacje TGE, na których jest zawierana Transakcja;
2) jej realizację uniemożliwiają trudności natury technicznej, za których powstanie PDM nie ponosi odpowiedzialności;
3) jej realizacja jest niemożliwa na skutek okoliczności, za które PDM odpowiedzialności nie ponosi.
W przypadku anulowania Zlecenia Maklerskiego przez organizatora TGE, PDM anuluje również Zlecenie Klienta.
W przypadku odrzucenia Zlecenia Maklerskiego przez TGE, z powodów określonych w regulacjach obowiązujących na tym rynku,
PDM może ponownie przekazać Zlecenie maklerskie do realizacji, o ile nie będzie to stało w sprzeczności z właściwymi regulacjami
obowiązującymi na TGE oraz z treścią (zakresem) Zlecenia Klienta.
W przypadku podjęcia decyzji przez organizatora TGE o utracie ważności Zleceń Maklerskich, tracą ważność Zlecenia Klientów, jeśli
z ich treści wynika, iż miały zostać wykonane na określonym rynku.
Rozliczenie i rozrachunek zawartych Transakcji
§56
PDM dokonuje zapisów na Rachunku Towarów Giełdowych oraz Rachunku pieniężnym Klienta po rozliczeniu Transakcji we właściwej
izbie rozliczeniowej na zasadach przewidzianych przez TGE, właściwą izbę rozliczeniową oraz inne podmioty biorące udział
w rozliczeniu transakcji.
PDM nie jest odpowiedzialny za nieterminowe rozliczenie i rozrachunek zawartych Transakcji z przyczyn leżących po stronie
podmiotów trzecich, za działanie lub zaniechanie, których PDM nie odpowiada.
Rozliczenie i rozrachunek zawartych Transakcji następuje w takim przypadku po ustaniu przyczyny opóźnienia.
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Informacje dla Klienta
§57
1. PDM, niezwłocznie po wykonaniu Zlecenia Klienta, jednak nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym
wykonane zostało Zlecenie, przekazuje Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacje dotyczące wykonania Zlecenia,
które obejmuje:
1) oznaczenie PDM jako podmiotu przekazującego potwierdzenie wykonania Zlecenia;
2) nazwę (firmę), imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta;
3) datę i czas zawarcia Transakcji;
4) rodzaj Zlecenia;
5) identyfikator nabycia/ zbycia;
6) oznaczenie miejsca wykonania Zlecenia;
7) oznaczenie Towaru Giełdowego;
8) liczbę Towarów Giełdowych będących przedmiotem Zlecenia;
9) cenę, po jakiej zostało wykonane Zlecenie;
10) łączną wartość Transakcji;
11) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania Zlecenia, oraz - na żądanie Klienta zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania Zlecenia;
12) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem Transakcji, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych
obowiązków, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta.
2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie wyłączają obowiązku PDM przekazywania, na żądanie Klienta, informacji dotyczących aktualnego
stanu wykonania Zlecenia.
3. PDM przekazuje Klientowi informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, w formie wystandaryzowanej.
4. W przypadku świadczenia usługi wykonywania Zleceń na rzecz Klienta profesjonalnego PDM przekazuje niezwłocznie, po wykonaniu
Zlecenia, istotne informacje dotyczące wykonania tego Zlecenia. Zasady i tryb przekazywania informacji Klientowi profesjonalnemu
nie podlegają standaryzacji i obejmują zakres uzgodniony z Klientem. W odniesieniu do Klienta Profesjonalnego postanowień
wynikających z ust. 1 powyżej nie stosuje się.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Procedura wstrzymania Transakcji i blokada Rachunku. Zamrożenie wartości majątkowych.
§58
PDM podejmuje działania określone w Regulaminie TGE oraz Umowie TGE zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy.
PDM w przypadku otrzymania Zlecenia przeprowadzenia Transakcji lub mając przeprowadzić Transakcję lub posiadając informacje
o zamiarze przeprowadzenia Transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem
przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie GIIF,
przekazując wszystkie posiadane dane określone w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wraz ze wskazaniem przesłanek
przemawiających za wstrzymaniem Transakcji lub blokadą Rachunku oraz wskazać przewidywany termin jej realizacji.
Do czasu otrzymania od GIIF żądania wstrzymania Transakcji lub blokady Rachunku PDM nie dłużej niż 24 godziny od momentu
potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez GIIF, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie wykonuje Transakcji, której dotyczy
zawiadomienie. GIIF może w ciągu 24 godzin od daty i godziny potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez PDM przekazać PDM
pisemne żądanie wstrzymania Transakcji lub blokady Rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny od daty i godziny wskazanej w
potwierdzeniu. W takim wypadku równocześnie GIIF zawiadamia właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
i przekazuje mu informacje i dokumenty dotyczące wstrzymanej Transakcji lub blokowanego Rachunku.
W przypadku otrzymania przez PDM żądania GIIF wstrzymania Transakcji lub blokady Rachunku, PDM wstrzymuje Transakcję lub
blokuje rachunek niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.
Wstrzymanie Transakcji lub blokada Rachunku przez PDM w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie rodzi odpowiedzialności
dyscyplinarnej, cywilnej, karnej ani innej określonej odrębnymi przepisami.
Do liczenia terminów, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
GIIF może przekazać PDM pisemne żądanie wstrzymania Transakcji lub blokady Rachunku bez uprzedniego otrzymania od PDM
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie działań mających na celu
pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
W przypadku określonym w ust. 7 powyżej, GIIF może żądać wstrzymania Transakcji lub blokady Rachunku na okres nie dłuższy niż
72 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez PDM. Postanowienia ust. 3 - 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
W przypadku otrzymania przez prokuratora od GIIF zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, prokurator może
postanowieniem wstrzymać Transakcję lub dokonać blokady Rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od
otrzymania tego zawiadomienia.
W postanowieniu, o którym mowa w ust. 9 powyżej, określa się zakres, sposób i termin wstrzymania Transakcji lub blokady Rachunku.
Na postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
Wstrzymanie Transakcji lub blokada Rachunku upada, jeżeli przed upływem 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia przez
prokuratora nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.
W kwestiach dotyczących wstrzymania Transakcji lub blokowania Rachunku, nieuregulowanych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.
W przypadku, gdy Rachunek został zablokowany lub Transakcja została wstrzymana z naruszeniem prawa, odpowiedzialność za
wynikłą szkodę ponosi Skarb Państwa na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
PDM, na żądanie zlecającego Transakcję lub posiadacza Rachunku, może poinformować go o wstrzymaniu Transakcji lub blokadzie
Rachunku i wskazać organ, który tego zażądał.
PDM dokonuje zamrożenia wartości majątkowych w przypadku osób, grup lub podmiotów znajdujących się na Liście sankcyjnej.
PDM, dokonując zamrożenia, przekazuje GIIF wszelkie posiadane dane związane z zamrożeniem wartości majątkowych Klienta.
Do zamrażania wartości majątkowych stosuje się postanowienia ust. 13 powyżej.
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Udzielanie porad o charakterze ogólnym
§59
1. Maklerzy papierów wartościowych oraz maklerzy giełd towarowych i doradcy inwestycyjni upoważnieni przez PDM mogą udzielać
Klientom porad o charakterze ogólnym, dotyczących nabywania i zbywania Towarów Giełdowych.
2. Porady o charakterze ogólnym udzielane są nieodpłatnie.
3. Porady o charakterze ogólnym udzielane są jedynie Klientom, którzy podpisali Umowę TGE z PDM.
4. Udzielanie porad o charakterze ogólnym nie stanowi wykonywania przez PDM czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5) oraz
ust. 4 pkt 6) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ani czynności, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 4 Ustawy o giełdach
towarowych.
5. Makler lub doradca inwestycyjny w zakresie udzielonego upoważnienia może przekazywać Klientom porady w zakresie obrotu
Towarami Giełdowymi oraz przedstawiać opinie na temat sytuacji na rynkach.
6. Makler lub doradca inwestycyjny zobowiązany jest podać źródło i podstawę przekazywanych porad o charakterze ogólnym.
7. Porady o charakterze ogólnym są udzielane na podstawie publicznie dostępnych informacji oraz w oparciu o analizy przygotowane
przez PDM.
8. Porady o charakterze ogólnym udzielane są z zachowaniem należytej staranności i rzetelności.
9. Niedopuszczalne jest udzielanie porad:
1) na podstawie lub w związku z informacjami dotyczącymi rachunków lub zleceń innych Klientów; oraz
2) wyłącznie w celu uzyskania przez PDM większej opłaty lub prowizji od Klienta.
10. W przypadku, gdy PDM wykazuje w stosunku do Towarów Giełdowych będących przedmiotem porady o charakterze ogólnym własne
zainteresowanie wynikające z posiadania Towarów Giełdowych na własnym rachunku lub z zamiaru ich nabycia bądź pełnienia funkcji
animatora dla tych Towarów Giełdowych, powinien poinformować o tym fakcie Klienta przy udzielaniu porady inwestycyjnej.
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§60
PDM ponosi odpowiedzialność wyłącznie za udowodnione szkody, które wyrządzi Klientowi przez niedołożenie należytej staranności
w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej. PDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek
realizacji decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie udzielonych przez PDM porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym, o ile
przy ich udzieleniu PDM dołożył należytej staranności.
PDM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze zmiany cen Towarów giełdowych, jeżeli dołożył należytej staranności przy
udzielaniu porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym.
PDM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niewypłacalności, bankructwa lub upadłości emitenta Towarów Giełdowych,
jeżeli dołożył należytej staranności przy udzielaniu porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym.
Z istotnych powodów PDM ma prawo do odmowy udzielenia porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym Klientom PDM.
Opłaty i prowizje
§61
PDM pobiera opłaty i prowizje z tytułu wykonywania na rzecz Klientów usług świadczonych na podstawie Umowy TGE, w wysokości
określonych w Tabeli.
Tabela stanowi integralną część Umowy TGE.
Tabela udostępniana jest również Klientom na stronie internetowej PDM oraz w siedzibie PDM.
Zamiany w Tabeli dokonywane są w trybie analogicznym do zmian Regulaminu TGE.
PDM jest uprawniony do okresowego obniżania lub zawieszania opłat i prowizji wynikających z Tabeli, co z uwagi na charakter
promocyjny wobec Klientów PDM, nie stanowi zmiany Tabeli. Powyższa informacja jest przesłana Klientom pocztą elektroniczną na
wskazany przez Klienta adres oraz udostępniana w siedzibie PDM i na stronie internetowej.
Zasady i terminy pobierania przez PDM opłat i prowizji szczegółowo określają postanowienia Tabeli lub Umowy TGE.
Z postanowień Umowy TGE może wynikać obowiązek uiszczenia innych prowizji i opłat niż te, które określone są w Tabeli, a także
strony tych umów mogą w ich treści wyłączyć lub ograniczyć stosowanie Tabeli lub jej części.
Wysokość prowizji dla PDM może być indywidualnie negocjowana dla danej Transakcji lub szeregu transakcji ze względu na
parametry, w szczególności wolumen zlecenia.
§62
PDM pobiera należności z tytułu opłat lub prowizji lub inne należności Klienta wynikające z Umowy TGE z Rachunku pieniężnego
Klienta, nie wcześniej niż w dniu zawarcia Transakcji lub wykonania innej czynności, za której wykonanie przewidziana jest opłata lub
prowizja.
Pobranie należności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje bez konieczności uzyskania przez PDM odrębnego pełnomocnictwa
Klienta oraz bez konieczności uzyskania stosownej Dyspozycji Klienta albo zgody Klienta.
Należności pobierane są w wysokości ustalonej na podstawie Tabeli lub na podstawie postanowień wynikających z Umowy TGE.
W przypadku, gdy wysokość należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przewyższa wartość środków pieniężnych znajdujących się
na rachunku pieniężnym Klienta, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania powstałego niedoboru środków pieniężnych
znajdujących się na Rachunku pieniężnym Klienta. PDM niezwłocznie informuje Klienta o powstałym niedoborze środków pieniężnych.
Brak wystarczającej ilości środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta, na pokrycie zobowiązań Klienta wobec PDM,
stanowi podstawę do niewykonania przez PDM Dyspozycji lub Zlecenia Klienta, do czasu uzupełnienia przez Klienta niedoboru
środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku pieniężnym Klienta.
PDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu odmowy wykonania Dyspozycji lub Zlecenia Klienta w przypadkach,
o których mowa w ust. 5 powyżej.
Reklamacje Klientów
§63
Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu PDM.
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PDM rozpatruje reklamacje na zasadach opisanych w punkcie 12 dokumentu „Informacje dotyczące Polskiego Domu
Maklerskiego S.A.”

Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy TGE
§64
Umowa TGE jest zawierana na czas nieokreślony.
Umowa TGE obowiązuje od daty jej zawarcia chyba, że strony ustalą inny termin wejścia Umowy TGE w życie.
§65
Wygaśnięcie Umowy TGE następuje wskutek:
1) śmierci Klienta będącego osobą fizyczną;
2) wykreślenia z odpowiedniego rejestru handlowego lub ewidencji działalności gospodarczej Klienta prowadzącego działalność
gospodarczą, w tym w wyniku jego likwidacji lub upadłości; lub
3) cofnięcia lub wygaśnięcia koncesji, licencji lub zezwolenia wymaganych w celu prowadzenia przez Klienta działalności
gospodarczej.
W razie wygaśnięcia Umowy TGE uważa się ją mimo to za istniejącą na korzyść PDM, aż do chwili, kiedy PDM dowiedział się o jej
wygaśnięciu.
§66
Każda ze stron Umowy TGE może ją wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
PDM może wypowiedzieć Umowę TGE, jeżeli:
1) Klient wykorzystuje Rachunek niezgodnie z jego przeznaczeniem;
2) Klienta przedłożył przy zawieraniu Umowy TGE dokumenty poświadczające nieprawdę lub sfałszowane;
3) Klient naruszył postanowienia Regulaminu TGE lub Umowy TGE;
4) przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy TGE na Rachunku nie zostały zapisane Towary giełdowe lub na Rachunek
pieniężny Klienta nie zostały wpłacone środki pieniężne;
5) PDM podejmie decyzję o zaprzestaniu świadczenia usług na warunkach określonych w Umowie TGE;
6) PDM podejmie decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności maklerskiej;
7) nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, uniemożliwiająca dalsze świadczenie usług przez PDM na
dotychczasowych zasadach;
8) Klient nie dokona, w terminie wyznaczonym przez PDM, nie krótszym niż 14 dni, uregulowania należności finansowych wobec
PDM, wynikających z Umowy TGE lub Regulaminu TGE;
9) podejmowane przez Klienta działania mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu Towarami Giełdowymi lub
naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Bieg terminu wypowiedzenia złożonego przez każdą ze stron Umowy TGE rozpoczyna się z chwilą doręczenia drugiej stronie
pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie.
Umowa TGE wspólna małżonków, o której mowa w §12 Regulaminu TGE, wygasa bez konieczności jej wypowiadania wraz z chwilą
doręczenia do PDM pisemnego odwołania oświadczenia któregokolwiek z małżonków, dotyczącego wzajemnego upoważnienia do
samodzielnego składania Dyspozycji lub Zleceń oraz wszystkich oświadczeń dotyczących Umowy TGE, w tym jej wypowiedzenia, jak
również samodzielnego dysponowania Towarami Giełdowymi lub dokumentów potwierdzających ustanie małżeństwa lub wspólności
majątkowej w trakcie trwania małżeństwa.
§67
Złożenie przez Klienta Dyspozycji zamknięcia Rachunku jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy TGE i powoduje jej
wygaśnięcie po upływie okresu wypowiedzenia, przewidzianego w §66 Regulaminu TGE.
Przed złożeniem Dyspozycji zamknięcia Rachunku, Klient powinien dokonać Dyspozycji, której przedmiotem będą zapisane na
Rachunku Towary giełdowe oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunku pieniężnym Klienta (sposób likwidacji Rachunku).
W przypadku wypowiedzenia Umowy TGE przez PDM Klient zobowiązany jest do dokonania czynności, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia PDM o wypowiedzeniu Umowy TGE.
Niezłożenie Dyspozycji, o której mowa w ust. 2 powyżej, jest równoznaczne z upoważnieniem PDM do zbycia Towarów giełdowych po
upływie 14 dni od daty wygaśnięcia Umowy TGE, o ile jest to niezbędne dla uregulowania zobowiązań pieniężnych Klienta wobec
PDM. W przypadku braku takich zobowiązań albo w przypadku ich uregulowania, zapisane na Rachunku Towary giełdowe oraz
zgromadzone środki pieniężne podlegają zwrotowi na rachunek/ rachunki Klienta wskazane w Umowie TGE.
Dyspozycja zamknięcia Rachunku wydana przez Klienta jest realizowana przez PDM po pokryciu wszystkich opłat i prowizji z tytułu
świadczonych na rzecz Klienta usług oraz innych zobowiązań Klienta wobec PDM wynikających z Umowy TGE.
W przypadku doręczenia do PDM aktu zgonu Klienta lub w przypadku powzięcia przez PDM informacji potwierdzających fakt zgonu
Klienta, PDM do czasu zgłoszenia się uprawnionych spadkobierców Klienta, dokonuje blokady znajdujących się na Rachunku Klienta
Towarów giełdowych i środków pieniężnych.
Postanowienie określone w ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zmarł jeden z małżonków będący stroną Umowy
TGE wspólnej małżonków, o której mowa w §12 Regulaminu TGE, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
W celu umożliwienia realizacji Dyspozycji, uprawnieni spadkobiercy Klienta zobowiązani są doręczyć do PDM prawomocne
postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub potwierdzenie dziedziczenia sporządzone przez notariusza, a w przypadku
wielości spadkobierców również prawomocne postanowienie sądu dotyczące podziału spadku lub umowę o dział spadku sporządzoną
i podpisaną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. Jeżeli przepisy prawa (w szczególności prawa podatkowego)
nakładają dodatkowe warunki realizacji Dyspozycji, realizacja Dyspozycji następuje po spełnieniu przez spadkobierców tych
warunków.
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Z chwilą doręczenia do PDM przez uprawnionych spadkobierców Klienta dokumentów, o których mowa w ust. 7 powyżej, PDM
wykonuje dyspozycje spadkobierców Klienta w odniesieniu do zgromadzonych na Rachunku środków pieniężnych i zapisanych na nim
Towarów giełdowych, mających na celu wyłącznie:
1) przeniesienie Towarów giełdowych oraz środków pieniężnych na rachunki uprawnionych spadkobierców Klienta;
2) zbycie Towarów giełdowych w celu przekazania uzyskanych środków pieniężnych na rachunki uprawnionych spadkobierców
Klienta.
Od dnia złożenia lub otrzymania oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Klient ponosi w pełnej wysokości koszty przechowywania
Towarów Giełdowych przez PDM, w szczególności z tytułu opłat ponoszonych przez PDM na rzecz TGE lub IRGiT z tytułu ich
przechowywania. PDM może pokrywać te opłaty poprzez sprzedaż Towarów Giełdowych po dowolnej cenie i w dowolnym czasie.
Tryb wprowadzania zmian do Regulaminu TGE
§68
PDM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu TGE lub wprowadzenia nowego Regulaminu
w następujących przypadkach:
1) zmiany regulacji prawnych;
2) zmian w systemie informatycznym;
3) zmian organizacyjnych;
4) zmiany zakresu działalności;
5) zmiany w zasadach i zakresie świadczonych usług maklerskich;
6) zmiany Tabeli lub;
7) zmian leżących po stronie TGE.
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§69
Informacja o zmienionym Regulaminie TGE wraz z podaniem daty wprowadzenia zmian w życie, podawana będzie do wiadomości
w siedzibie PDM, na stronie internetowej PDM oraz zostanie doręczona Klientowi.
Doręczenie Klientowi informacji o zmienionym Regulaminie TGE następuje:
1) w przypadku Klienta, który wyraził zgodę na przekazywanie i doręczanie informacji za pośrednictwem Kanałów zdalnych - za
pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji,
2) w pozostałych przypadkach - drogą pocztową, na adres korespondencyjny.
Zmieniony Regulamin TGE wiąże Klienta, jeśli doręczono Klientowi informację o treści wprowadzanych zmian, a Klient w terminie 30
dni od daty doręczenia informacji o zmienionym Regulaminie TGE, nie złożył oświadczenia, że nie akceptuje zmienionego Regulaminu
TGE.
Oświadczenie Klienta, że nie akceptuje zmienionego Regulaminu TGE będzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta Umowy
TGE z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia drugiej stronie oświadczenia
o wypowiedzeniu Umowy TGE w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Klient i PDM w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, związani są postanowieniami wynikającymi
z dotychczasowego brzmienia Umowy TGE i Regulaminu TGE.

Postanowienia końcowe
§70
PDM ma prawo dokonać, we własnym zakresie, odpowiedniego sprostowania błędnego zapisu (oczywistej omyłki) na Rachunku Klienta.
§71
Następcy prawni Klienta dla celów uzyskania praw do zgromadzonych na Rachunku Towarów giełdowych oraz środków pieniężnych,
powinni przedstawić dokumenty potwierdzające następstwo prawne, z zastrzeżeniem postanowień §67 ust. 7 – ust. 8 Regulaminu TGE.
§72
PDM nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody wynikające z wykonania Dyspozycji lub Zlecenia Klienta zgodnie z ich treścią;
2) szkody spowodowane niewykonaniem Dyspozycji lub Zlecenia Klienta, nie spełniających warunków określonych w Umowie TGE lub
Regulaminie TGE.
§73
W zakresie nieunormowanym w Umowie TGE i Regulaminie TGE zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawa o giełdach towarowych, Ustawa o ochronie danych
osobowych i Rozporządzenie oraz regulacje obowiązujące w obrocie na Towarowej Giełdzie Energii S.A. – w szczególności Regulamin
Obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
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§74
Spory powstałe na tle wykonywania Umowy TGE, nierozwiązane za porozumieniem stron rozstrzygane będą przez właściwy polski
sąd powszechny.
Wszystkie zlecenia i dyspozycje telefoniczne składane przez Klienta są nagrywane za pomocą elektromagnetycznych nośników
informacji i mogą być wykorzystane przez strony do celów dowodowych, także w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami.
§75
Wszelkie informacje na temat zasad zawierania i wykonywania Umowy TGE oraz stosowane wzory dokumentów Klient może uzyskać
w siedzibie PDM lub za pośrednictwem strony internetowej PDM.
Informacje, o których mowa w ust. 1 Klient może uzyskać również poprzez kontakt telefoniczny pod numerem podanym w informacji
o PDM.
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§76
PDM jest uczestnikiem systemu rekompensat, określonego przez przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, mającego na celu
ochronę Klienta poprzez zapewnienie wypłat środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych środków finansowych,
w przypadku:
1. ogłoszenia upadłości PDM;
2. prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek PDM nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania; lub
3. stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że PDM nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową,
wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń Klientów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.
§77
Załączniki do Umowy TGE stanowią integralną część Umowy TGE.
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