Zasady

klasyfikacji i reklasyfikacji Klientów MiFID
w Banku Pocztowym S.A.
(wyci¹g)

Warszawa, grudzieñ 2014 r.

§1
1. Klasyfikacja Klientów Banku, dokonana zgodnie z wymogami MiFID, ma na celu zapewnienie Klientom
ochrony inwestycyjnej, odpowiednio do kategorii do której Klient zostaù zaklasyfikowany.
2. W wyniku klasyfikacji Klientów Banku, zostaj¹ oni przypisani do nastêpuj¹cych kategorii:
1) klienci detaliczni,
2) klienci profesjonalni,
3) uprawnieni kontrahenci.
§2
1. Klient detaliczny to Klient, który nie zostaù zakwalifikowany do kategorii Klient profesjonalny
ani uprawniony kontrahent.
2. Klientem profesjonalnym jest Klient posiadaj¹cy doœwiadczenie i wiedzê pozwalaj¹ce na podejmowanie
wùaœciwych decyzji inwestycyjnych, jak równie¿ na wùaœciw¹ ocenê ryzyka zwi¹zanego z tymi decyzjami.
3. Klientem profesjonalnym s¹ w szczególnoœci:
1) banki,
2) firmy inwestycyjne,
3) zakùady ubezpieczeñ,
4) fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z póên. zm.)
5) fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 159, poz. 1667, z póên. zm.),
6) towarowe domy maklerskie,
7) podmioty zawieraj¹ce, w ramach prowadzonej dziaùalnoœci gospodarczej, na wùasny rachunek
transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo
na rynkach pieniê¿nych wyù¹cznie w celu zabezpieczenia pozycji zajêtych na tych rynkach, lub
dziaùaj¹cych w tym celu na rachunek innych czùonków takich rynków, o ile odpowiedzialnoœã
za wykonanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z tych transakcji ponosz¹ uczestnicy rozliczaj¹cy tych
rynków,
8) inne instytucje finansowe ni¿ wskazane w pkt 1)-7),
9) inwestorzy instytucjonalni niebêd¹cy instytucjami finansowymi okreœlonymi w pkt 1)-8), prowadz¹cy
regulowan¹ dziaùalnoœã na rynku finansowym,
10) podmioty prowadz¹ce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dziaùalnoœã równowa¿n¹
do dziaùalnoœci prowadzonej przez podmioty wskazane w pkt 1) – 9),
11) przedsiêbiorcy, którzy speùniaj¹ co najmniej dwa z poni¿szych wymogów, przy czym równowartoœã
kwot, wskazanych w euro oblicza siê przy zastosowaniu œredniego kursu euro ustalanego przez
Narodowy Bank Polski na dzieñ sporz¹dzenia przez danego przedsiêbiorcê sprawozdania
finansowego:
a) suma bilansowa tego przedsiêbiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,
b) osi¹gniêta przez przedsiêbiorcê wartoœã przychodów ze sprzeda¿y wynosi co najmniej
40 000 000 euro,
c) kapitaù wùasny lub fundusz wùasny przedsiêbiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro.
12) jednostki administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej, organy publiczne, które zarz¹dzaj¹ dùugiem
publicznym, banki centralne, Bank Úwiatowy, Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank
Centralny, Europejski Banki Inwestycyjny lub inne organizacje miêdzynarodowe peùni¹ce podobne
funkcje,
13) inni inwestorzy instytucjonalni, których gùównym przedmiotem dziaùalnoœci jest inwestowanie
w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmuj¹ce siê sekurytyzacj¹ aktywów lub zawieraniem
innego rodzaju transakcji finansowych – fundusze sekurytyzacyjne,
14) podmioty inne ni¿ wskazane w pkt 1)-13), które na swój wniosek zostaùy przez Bank uznane
za Klienta profesjonalnego.
3. Uprawniony kontrahent to Klient profesjonalny, z którym Bank zawiera transakcje lub poœredniczy
w ich zawieraniu w ramach:
1) usùugi wykonywania zleceñ,
2) usùugi przyjmowania i przekazywania zleceñ,
3) transakcji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na wùasny rachunek.

§3
Na pisemny wniosek Klienta, Bank mo¿e dokonaã zmiany kategorii Klienta na ni¿sz¹ lub wy¿sz¹ w odniesieniu
do wszystkich oferowanych usùug inwestycyjnych œwiadczonych przez Bank na rzecz Klienta, jak i do ka¿dej
z osobna.

§4
1. Jeœli Klient detaliczny bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ posiada wiedzê i doœwiadczenie
pozwalaj¹ce
na podejmowanie wùaœciwych decyzji inwestycyjnych, jak równie¿ na wùaœciw¹ ocenê ryzyka zwi¹zanego
z tymi decyzjami mo¿e on zostaã uznany na jego pisemny wniosek za Klienta profesjonalnego. Przed
uwzglêdnieniem ¿¹dania Klienta Bank ma obowi¹zek ustaliã wiedzê Klienta o zasadach traktowania
Klientów profesjonalnych przy œwiadczeniu usùug inwestycyjnych.
2. Reklasyfikacja Klienta detalicznego, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna jeœli Klient wraz
z wnioskiem przedstawi dokumenty zaœwiadczaj¹ce, ¿e speùnia przynajmniej dwa z nastêpuj¹cych
wymogów:
1) zawieraù transakcje o wartoœci stanowi¹cej, co najmniej równowartoœã w zùotych 50 000 euro ka¿da,
na odpowiednim rynku, ze œredni¹ czêstotliwoœci¹, co najmniej 10 transakcji na kwartaù w ci¹gu
czterech ostatnich kwartaùów, uwzglêdniaj¹c transakcje zawierane za poœrednictwem Banku,
2) wartoœã portfela instrumentów finansowych tego podmiotu ù¹cznie ze œrodkami pieniê¿nymi
wchodz¹cymi w jego skùad wynosi co najmniej równowartoœã w zùotych 500 000 euro,
3) pracuje lub pracowaù w sektorze finansowym, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga
wiedzy zawodowej dotycz¹cej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usùug maklerskich,
które miaùyby byã œwiadczone przez firmê inwestycyjn¹ na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.
3. Równowartoœã kwot w euro, o których mowa w ust. 2, ustala siê przy zastosowaniu œredniego kursu euro
ogùaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cego w dniu poprzedzaj¹cym datê zùo¿enia wniosku
o zmianê kategorii Klienta z Klienta detalicznego na profesjonalnego
§5
1. Jeœli osoby fizyczne reprezentuj¹ce Klienta detalicznego bêd¹cego osob¹ prawn¹ lub jednostk¹
organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej posiadaj¹ wiedzê i doœwiadczenie pozwalaj¹ce
na podejmowanie wùaœciwych decyzji inwestycyjnych, jak równie¿ na wùaœciw¹ ocenê ryzyka zwi¹zanego
z tymi decyzjami, to mo¿e on zostaã uznany na ich pisemny wniosek za Klienta profesjonalnego.
2. Reklasyfikacja Klienta detalicznego, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna jeœli wraz z wnioskiem
przedstawi dokumenty zaœwiadczaj¹ce, ¿e speùnia przynajmniej dwa z nastêpuj¹cych wymogów:
1) Klient zawieraù transakcje, o wartoœci stanowi¹cej co najmniej równowartoœã 50 000 euro ka¿da,
na odpowiednim rynku instrumentów finansowych ze œredni¹ czêstotliwoœci¹ co najmniej
10 transakcji na kwartaù w przeci¹gu czterech ostatnich kwartaùów, uwzglêdniaj¹c transakcje
zawierane za poœrednictwem Banku,
2) wartoœã portfela instrumentów finansowych Klienta ù¹cznie ze œrodkami pieniê¿nymi wchodz¹cymi
w jego skùad wynosi co najmniej równowartoœã w zùotych 500 000 euro,
3) osoby fizyczne reprezentuj¹ce osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoœci
prawnej w zakresie zawierania i realizacji umów, pracuj¹ lub pracowaùy w sektorze finansowym przez
co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotycz¹cej transakcji w zakresie
instrumentów finansowych lub usùug inwestycyjnych, które miaùyby byã œwiadczone przez firmê
inwestycyjn¹ na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.
3. Równowartoœã kwot w euro, o których mowa w ust. 2, ustalana jest przy zastosowaniu œredniego kursu
euro ogùaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cego w dniu poprzedzaj¹cym datê zùo¿enia
wniosku o zmianê kategorii Klienta z Klienta detalicznego na profesjonalnego.
§6
Bank ma prawo odmówiã zmiany kategorii Klienta na wy¿sz¹ kategoriê, kieruj¹c siê koniecznoœci¹
zapewnienia poziomu wùaœciwej ochrony inwestycyjnej Klienta oraz poziomu bezpieczeñstwa.
§7
Ostateczn¹ decyzjê o zmianie kategorii Klienta podejmuje Bank.

