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Rozdziaù I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Regulamin przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych  

dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A., zwany dalej �Regulaminem� okre�la zasady i warunki 
�wiadczenia przez Bank Pocztowy S.A., zwany dalej �Bankiem�, usùug zwi¹zanych z zakupem/sprzeda¿¹ 
dùu¿nych papierów warto�ciowych, w szczególno�ci praw i obowi¹zków Banku i Klienta wynikaj¹cych z zawarcia 
pomiêdzy Bankiem a Klientem �Umowy o �wiadczenie usùug zawierania transakcji walutowych, przyjmowania  
i realizacji zleceñ zakupu/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych dla Klientów Instytucjonalnych�. 

2. Regulamin stosuje siê równie¿ do umów zawartych uprzednio pomiêdzy Bankiem a Klientem, które nosz¹ tytuù 
�Umowa o �wiadczenie usùug zawierania transakcji walutowych typu spot i forward, przyjmowania i realizacji 
zleceñ na rzecz Klientów zakupu/sprzeda¿y bonów skarbowych oraz zakùadania lokat indywidualnie 
negocjowanych dla Klientów instytucjonalnych�, w zakresie w jakim tre�ã wy¿ej wymienionej Umowy odnosiùa 
siê do �Regulaminu przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu sprzeda¿y bonów skarbowych dla Klientów 
instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.�.   

 
§ 2 

U¿yte w niniejszym Regulaminie okre�lenia oznaczaj¹: 
1. Dùu¿ne Papiery Warto�ciowe � papiery warto�ciowe w zbyciu/nabyciu których po�redniczy Bank, które nie maj¹ 

wbudowanego instrumentu pochodnego w rozumieniu art. 3 pkt 28a) Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi i które jednocze�nie nale¿¹ do jednej z wymienionych poni¿ej grup:  
a) obligacje (�Obligacje�) emitowane na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (DZ. U.  

z 2001r, Nr 120, poz. 1300, z póên. zm.), które nie s¹ dopuszczone do obrotu zorganizowanego, a tak¿e 
obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 Ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994r. o autostradach pùatnych 
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2571 z póên. zm.);  

b) papiery warto�ciowe emitowane przez Skarb Pañstwa (w tym bony skarbowe) lub Narodowy Bank Polski;  
c) certyfikaty depozytowe � papiery warto�ciowe emitowane zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe (DZ. U. 2012  poz. 1376, z póên. zm.);  
d) inne papiery warto�ciowe o charakterze dùu¿nym, emitowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa 

i niedopuszczone do zorganizowanego obrotu. 
2. Dzieñ rozliczenia transakcji, data waluty � dzieñ uzgodniony przez strony przy zawarciu transakcji, w którym 

Bank oraz Klient zobowi¹zani s¹ do wykonania swoich zobowi¹zañ wynikaj¹cych z transakcji kupna/sprzeda¿y 
dùu¿nych papierów warto�ciowych na rynku wtórnym lub na warunkach rynku pierwotnego. 

3. Departament Skarbu � komórka organizacyjna Banku, upowa¿niona do przyjmowania od Klientów zleceñ 
zakupu/ sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych. 

4. Depozytariusz - podmiot prowadz¹cy ewidencjê zgodnie z warunkami emisji lub u którego w depozycie 
zarejestrowane zostaùy wyemitowane papiery, b¹dê te¿ zostaùy zùo¿one w formie dokumentu.  

5. Klient � rezydent lub nierezydent prowadz¹cy dziaùalno�ã gospodarcz¹ jako: 
a) osoba fizyczna, 
b) osoba prawna, 
c) jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowo�ci prawnej, posiadaj¹ca zdolno�ã prawn¹.  

6. KDPW � Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych � centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie  
i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. 

7. Konto dùu¿nych papierów warto�ciowych � konto, na którym Bank ewidencjonuje dùu¿ne papiery warto�ciowe 
Klienta nabyte/zbyte w wyniku transakcji kupna/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych. Wy¿ej 
wymienione konto nie stanowi rachunku papierów warto�ciowych w rozumieniu przepisu art. 4 Ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi i sùu¿y jedynie do technicznego ewidencjonowania transakcji 
wykonywanych na zlecenie Klienta. 

8. Rachunek depozytów zablokowanych � rachunek techniczny prowadzony dla Klienta w Banku, na którym 
przechowywane s¹ �rodki pieniê¿ne sùu¿¹ce do dokonywania rozliczeñ zwi¹zanych z obrotem dùu¿nymi 
papierami warto�ciowymi. 

9. Potwierdzenie transakcji � dowód zawarcia transakcji kupna/sprzeda¿y sporz¹dzony przez Bank wedùug wzoru 
obowi¹zuj¹cego w Banku. 

10. Rejestr Papierów Warto�ciowych (RPW) � system rejestracji w Narodowym Banku Polskim stanu i zmiany stanu 
posiadania bonów skarbowych. 

11. Taryfa � �Taryfa opùata i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.� dla Klientów 
Instytucjonalnych. 

12. Umowa � �Umowa o �wiadczenie usùug zawierania transakcji walutowych, przyjmowania i realizacji zleceñ 
zakupu/ sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych dla Klientów instytucjonalnych�. Pod pojêciem Umowy 
rozumie siê równie¿ zawarte przez Bank �Umowy o �wiadczenie usùug zawierania transakcji walutowych typu 
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spot i forward, przyjmowania i realizacji zleceñ na rzecz Klientów zakupu/sprzeda¿y bonów skarbowych oraz 
zakùadania lokat indywidualnie negocjowanych dla Klientów instytucjonalnych�. 

13. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi � Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 2010r., Nr 211, poz. 1384 z póên. zm.). 

 
§ 3 

1. Postanowieniami Regulaminu objête s¹ transakcje kupna/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych,  
w szczególno�ci: 
1) bonów skarbowych, 
2) obligacji skarbowych, 
3) obligacji komunalnych, 
4) obligacji przedsiêbiorstw, 
5) certyfikatów depozytowych, 
które nale¿¹ do instrumentów finansowych wymienionych w art. 70 ust. 2 pkt 1) Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi.  

2. Bank na podstawie Regulaminu oraz w zakresie nim okre�lonym  �wiadczy na zlecenie Klienta i na jego rzecz 
nastêpuj¹ce usùugi:  

1) dokonywanie transakcji kupna dùu¿nych papierów warto�ciowych na rynku pierwotnym, 
2) dokonywanie transakcji zakupu/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych na rynku wtórnym, 
3) dokonywanie wykupu dùu¿nych papierów warto�ciowych przez Emitenta, 
4) wykonywanie czynno�ci w zakresie praw wynikaj¹cych z dùu¿nych papierów warto�ciowych ewidencjo-

nowanych dla Klienta w Banku, 
5) dokonywanie oraz znoszenie blokady dùu¿nych papierów warto�ciowych,  
6) ustanawianie zastawu na dùu¿nych papierach warto�ciowych. 
 

§ 4 
Bank zapewnia Klientowi, na podstawie Umowy, zachowanie bezpieczeñstwa powierzonych danych  
(w szczególno�ci informacji o obrotach i stanach na rachunku depozytów zablokowanych  wykorzystywanym  
do realizacji transakcji) w zakresie okre�lonym przepisami prawa. 
 

§ 5 
1. Realizuj¹c wymogi § 47 i 48 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 24 wrze�nia 2012 r. w sprawie trybu  

i warunków postêpowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, (Dz. U. z 2012r poz.1078 dalej: Rozporz¹dzenie) Bank 
wprowadziù �Politykê wykonywania zleceñ i dziaùania w najlepiej pojêtym interesie Klienta� (dalej: Polityka).  

2. Peùna tre�ã Polityki udostêpniona jest Klientom na stronie internetowej Banku pod adresem www.pocztowy.pl.  
3. Bank informuje Klienta o wszystkich zmianach Polityki w sposób okre�lony w § 24 Regulaminu.  
 

Rozdziaù II 
Warunki i tryb zawarcia Umowy 

§ 6 
1. Warunkiem �wiadczenia przez Bank usùug okre�lonych w § 3 jest zawarcie Umowy z Klientem. 
2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej  

ze stron. 
3. Przed podpisaniem Umowy, Klient udziela Bankowi wszelkich informacji niezbêdnych do jej zawarcia  

i wykonywania, a tak¿e wypeùnia test wiedzy i do�wiadczenia, z zastrze¿eniem ust. 6. 
4. W przypadku, gdy na podstawie informacji otrzymanych od Klienta lub potencjalnego Klienta dotycz¹cych jego 

wiedzy i do�wiadczenia inwestycyjnego, Bank oceni, ¿e dùu¿ne papiery warto�ciowe nie s¹ instrumentem 
finansowym odpowiednim dla Klienta, ostrze¿e go o tym. 

5. W przypadku, gdy Klient lub potencjalny Klient nie przedstawi informacji, o których mowa w § 22, lub je¿eli 
przedstawi informacje niewystarczaj¹ce, Bank ostrzega go, ¿e uniemo¿liwia to dokonanie oceny, czy dùu¿ne 
papiery warto�ciowe s¹ instrumentem finansowym dla niego odpowiednim. 

6. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest z inicjatywy Klienta, Bank ostrzega Klienta, ¿e zawarcie Umowy nie jest 
zwi¹zane z obowi¹zkiem wypeùnienia testu wiedzy i do�wiadczenia. i ¿e Klient nie bêdzie korzystaù z ochrony 
jak¹ daje mu wypeùnienie wy¿ej wymienionego testu, Bank nie dokonuje oceny czy zlecenie takie jest dla 
Klienta odpowiednie. 

7. Dokumentem wymaganym przez Bank do zawarcia Umowy przez osobê fizyczn¹ z Klientem jest wa¿ny 
dokument to¿samo�ci, a w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów nie bêd¹cych osobami fizycznymi, 
wa¿ny dokument potwierdzaj¹cy zdolno�ã prawn¹ i zdolno�ã do czynno�ci prawnych oraz wa¿ny dokument 
to¿samo�ci osób fizycznych wystêpuj¹cych w imieniu tych podmiotów. 

http://www.pocztowy.pl
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8. Bank mo¿e domagaã siê podania przez Klienta dodatkowych informacji i okazania dodatkowych dokumentów, 
o ile oka¿e siê to konieczne do zawarcia lub wykonywania Umowy lub wypeùnienia obowi¹zków wynikaj¹cych  
z przepisów prawa, pod rygorem nie zawarcia Umowy lub nie przyjêcia zlecenia. 

9. Klient zobowi¹zany jest do skùadania o�wiadczeñ woli i wypeùniania wszystkich formularzy zwi¹zanych  
z Umow¹ w taki sposób, aby tre�ã o�wiadczeñ woli i wypeùnionego formularza nie budziùa w¹tpliwo�ci, co do 
zgodno�ci ze stanem faktycznym i wol¹ Klienta. 

§ 7 
1. Przed zawarciem, jak równie¿ w trakcie obowi¹zywania Umowy, Bank informuje Klienta na pi�mie o istniej¹cych 

Konfliktach interesów, zwi¹zanych ze �wiadczeniem usùug, o których mowa § 3. 
2. Je�li przed zawarciem Umowy Klient nie potwierdzi otrzymania powy¿szych informacji oraz nie wyrazi woli 

korzystania z usùug dotycz¹cych zleceñ zakupu/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych w zakresie, 
którego dotyczy Konflikt interesów, to Umowa nie mo¿e zostaã zawarta. 

3. Je�li po zawarciu Umowy zostanie stwierdzone, i¿ istnieje Konflikt interesów, Umowa mo¿e byã kontynuowana 
pod warunkiem, ¿e Klient potwierdzi na pi�mie otrzymanie informacji Banku o istniej¹cym Konflikcie interesów 
oraz potwierdzi na pi�mie wolê dalszego wykonywania Umowy.  

4. Brak zùo¿enia przez Klienta potwierdzeñ, o których mowa w ust. 3 skutkuje wyù¹czeniem mo¿liwo�ci 
przyjmowania przez Bank zleceñ Klienta w zakresie, którego dotyczy Konflikt interesów. 

 
Rozdziaù III 

Peùnomocnictwa 
§ 8 

1. Klient mo¿e ustanowiã peùnomocnika lub peùnomocników do czynno�ci zwi¹zanych ze skùadaniem zleceñ 
zakupu/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych w imieniu Klienta. 

2. Peùnomocnikiem mo¿e byã wyù¹cznie osoba posiadaj¹ca peùn¹ zdolno�ã do czynno�ci prawnych. 
3. Peùnomocnictwo nie obejmuje nastêpuj¹cych czynno�ci: 

1) zawarcia aneksu do Umowy oraz jej wypowiedzenia, 
2) udzielania dalszych peùnomocnictw. 

4. Udzielenie, zmiana oraz odwoùanie peùnomocnictwa nastêpuje, pod rygorem niewa¿no�ci, przez zùo¿enie 
pisemnego o�wiadczenia woli Klienta w obecno�ci pracownika Banku lub przez dostarczenie do Banku 
o�wiadczenia woli Klienta z notarialnie po�wiadczonym podpisem mocodawcy. 

5. Peùnomocnictwo wygasa w przypadku jego odwoùania, wypowiedzenia peùnomocnictwa przez Peùnomocnika, 
jak równie¿ w przypadku likwidacji Klienta, postawienia Klienta w stan upadùo�ci, �mierci Peùnomocnika oraz  
z chwil¹ zakoñczenia obowi¹zywania Umowy. 

6. Klient jest zobowi¹zany do niezwùocznego pisemnego powiadomienia Banku o okoliczno�ci stanowi¹cej 
przyczynê wyga�niêcia peùnomocnictwa. 

§ 9 
1.     Klient mo¿e udzieliã peùnomocnictwa o charakterze staùym lub czasowym: 

1) bez ograniczeñ � w ramach którego peùnomocnik ma prawo do czynno�ci zwi¹zanych ze skùadaniem zleceñ 
zakupu/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych w takim samym zakresie jak Klient z zastrze¿eniem  
§ 8 ust. 3 Regulaminu, 

2) szczególnego - w ramach którego peùnomocnik ma prawo do czynno�ci zwi¹zanych ze skùadaniem zleceñ 
zakupu/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych wyù¹cznie w zakresie okre�lonym przez Klienta  
w tre�ci peùnomocnictwa. 

§ 10 
1. Dokument peùnomocnictwa powinien zawieraã w szczególno�ci nastêpuj¹ce elementy: 

1) imiê i nazwisko peùnomocnika, 
2) cechy dokumentu to¿samo�ci peùnomocnika, 
3) wzór podpisu peùnomocnika, 
4) zakres peùnomocnictwa  

2. Umieszczony na peùnomocnictwie podpis Peùnomocnika jest jednocze�nie wzorem podpisu, który powinien 
byã skùadany pod wszystkimi dyspozycjami Peùnomocnika. 

 
§ 11 

1. O�wiadczenie woli zùo¿one przez Klienta o udzieleniu, zmianie lub odwoùaniu peùnomocnictwa jest skuteczne 
wobec Banku z chwil¹ jego doj�cia do wiadomo�ci Banku oraz pod warunkiem, ¿e byùo zùo¿one w formie 
okre�lonej w § 8 ust. 4. 

2. Bank nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody wynikùe z czynno�ci dokonanych przez peùnomocnika  
po odwoùaniu lub wyga�niêciu peùnomocnictwa, je¿eli Bank nie zostaù poinformowany zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w § 8 ust. 4 Regulaminu przez Klienta (mocodawcê) o odwoùaniu, wyga�niêciu lub zmianie 
peùnomocnictwa. 
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3. Bank nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody wynikùe wskutek czynno�ci dokonanych przez peùnomocnika  
w zwi¹zku z przekroczeniem przez niego zakresu peùnomocnictwa, je¿eli Bank nie zostaù poinformowany 
zgodnie z zasadami okre�lonymi w § 8 ust. 4 Regulaminu przez Klienta (mocodawcê) o ograniczeniu zakresu 
udzielonego peùnomocnictwa. 

 
Rozdziaù IV 

Rachunek depozytów zablokowanych 
§ 12 

1. W wyniku zawarcia Umowy oraz na podstawie niniejszego Regulaminu Bank otwiera i prowadzi dla Klienta:  
1) rachunek depozytów zablokowanych, na którym przechowywane s¹ �rodki pieniê¿ne sùu¿¹ce do  

dokonywania rozliczeñ zwi¹zanych z obrotem dùu¿nymi papierami warto�ciowymi, 
2) konto dùu¿nych papierów warto�ciowych, na którym ewidencjonuje siê dùu¿ne papiery warto�ciowe Klienta 

nabyte/zbyte w wyniku transakcji kupna/ sprzeda¿y oraz przenoszenie wùasno�ci dùu¿nych papierów 
warto�ciowych w inny sposób.  

2. Dùu¿ne papiery warto�ciowe bêd¹ce wùasno�ci¹ Klienta zdeponowane s¹ w Rejestrze Papierów Warto�ciowych 
(RPW) prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, w Krajowym Depozycie Papierów Warto�ciowych (KDPW)  
lub u innego depozytariusza zale¿nie od rodzaju dùu¿nego papieru warto�ciowego.  

3. Je¿eli Klient nie posiada rachunku bankowego prowadzonego przez Bank: 
1) W celu otwarcia rachunku depozytów zablokowanych Klient zobowi¹zany jest dostarczyã: 

a) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaùalno�ci Gospodarczej lub odpis  
z Krajowego Rejestru S¹dowego, 

b) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON, 
c) numer identyfikacji podatkowej NIP. 

2) W obecno�ci pracownika Banku, osoba upowa¿niona do dziaùania w imieniu Klienta skùada wzór podpisu 
na karcie wzorów podpisów.  

3) Mo¿liwe jest zùo¿enie kopii karty wzorów podpisów osób upowa¿nionych do dysponowania rachunkiem 
depozytów zablokowanych, potwierdzonej przez bank prowadz¹cy rachunek co do zgodno�ci podpisów  
i stempla firmowego. 

4. Je¿eli Klient posiada rachunek rozliczeniowy prowadzony przez Bank, do otwarcia rachunku  depozytów 
zablokowanych mo¿e byã wykorzystywana kopia karty wzorów podpisów z posiadanego rachunku. 

5. Klient jest zobowi¹zany do aktualizowania dokumentów wymaganych przez Bank w zwi¹zku z otwarciem  
i prowadzeniem rachunku depozytów zablokowanych. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody bêd¹ce nastêpstwem braku aktualizacji dokumentów 
wymaganych przez Bank w zwi¹zku z otwarciem i prowadzeniem rachunku depozytów zablokowanych. 

7. Úrodki pieniê¿ne gromadzone na rachunku depozytów zablokowanych nie s¹ oprocentowane. 
8. Úrodki znajduj¹ce siê na koncie depozytów zablokowanych mog¹ byã przekazane tylko na inny rachunek 

nale¿¹cy do Klienta wskazany przez niego podczas uzgadniania warunków transakcji. 
 

Rozdziaù V 
Zakup dùu¿nych papierów warto�ciowych na rynku pierwotnym 

§ 13 
2. Minimalna warto�ã nominalna nabywanych za po�rednictwem Banku dùu¿nych papierów warto�ciowych  

na warunkach rynku pierwotnego okre�lona jest w przepisach wewnêtrznych Banku i podawana  
do wiadomo�ci w oddziaùach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl  

3. Klient, który zamierza nabyã dùu¿ne papiery warto�ciowe za po�rednictwem Banku zobowi¹zany jest: 
1) w przypadku skùadania zlecenia drog¹ telefoniczn¹ � zùo¿yã zlecenie zakupu dùu¿nych papierów 

warto�ciowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1)  w formie ustnej do Departamentu Skarbu najpóêniej  
do godziny 10:00 w dniu przetargu a w przypadku zlecenia zakupu dùu¿nych papierów warto�ciowych,  
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2)-5) zgodnie z Warunkami emisji, 

2) w przypadku skùadania zlecenia za po�rednictwem pracowników obsùugi bezpo�redniej � zùo¿yã zlecenie 
zakupu dùu¿nych papierów warto�ciowych o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) w formie pisemnej 
najpóêniej do godz. 15:30 w dniu roboczym poprzedzaj¹cym dzieñ przetargu a w przypadku zlecenia 
zakupu dùu¿nych papierów warto�ciowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2)-5) zgodnie z Warunkami 
emisji. 

4. O przyjêciu b¹dê odrzuceniu oferty Klienta przez organizatora przetargu lub emisji Bank zawiadomi Klienta 
faksem lub telefoniczne, najpóêniej w nastêpnym dniu roboczym po dniu przetargu lub emisji.  

5. W przypadku przyjêcia i realizacji oferty Klienta, Bank obci¹¿a konto depozytów zablokowanych w dniu 
rozliczenia transakcji, kwot¹ równ¹ warto�ci zakupionych dùu¿nych papierów warto�ciowych oraz  
ewidencjonuje  transakcjê w systemie bankowym. 

http://www.pocztowy.pl
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6. Klient, nie posiadaj¹cy w Banku rachunku bankowego - zobowi¹zany jest do zgromadzenia na rachunku 
depozytów zablokowanych w dniu przetargu do godz. 9:30 �rodków pieniê¿nych niezbêdnych do zakupu 
dùu¿nych papierów warto�ciowych , o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1), a w przypadku zlecenia zakupu 
dùu¿nych papierów warto�ciowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2)-5) nie póêniej ani¿eli w dniu 
wynikaj¹cym z Warunków emisji, 

7. Klient, posiadaj¹cy w Banku rachunek bankowy - zobowi¹zany jest do zgromadzenia na nim w dniu przetargu 
do godz. 9:30 �rodków pieniê¿nych niezbêdnych do zakupu dùu¿nych papierów warto�ciowych dùu¿nych 
papierów warto�ciowych , o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1), a w przypadku zlecenia zakupu dùu¿nych 
papierów warto�ciowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2)-5) nie póêniej ani¿eli w dniu wynikaj¹cym  
z Warunków emisji. Úrodki zgromadzone na tym rachunku Bank przeksiêguje na rachunek depozytów 
zablokowanych. 

8.  W przypadku nieotrzymania �rodków w terminie, o którym mowa w ust. 5 i 6 , Bank nie realizuje dyspozycji 
Klienta, z zastrze¿eniem ust. 8.  

9. Dla transakcji zakupu/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych emitowanych przez Skarb Pañstwa  
w uzasadnionych przypadkach Bank ma prawo odst¹piã od wymogu zgromadzenia przez Klienta �rodków 
pieniê¿nych, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 przed zawarciem transakcji lub te¿ przyj¹ã inne zabezpieczenie 
m.in. w postaci limitu skarbowego, blokady �rodków na lokatach terminowych, blokady rachunku papierów 
warto�ciowych. 

10. Úrodki pieniê¿ne, o których mowa w ust. 8 Klient zobowi¹zany jest zapewniã najpóêniej w dniu rozliczenia 
transakcji. 

11. W dniu zawarcia transakcji kupna dùu¿nych papierów warto�ciowych lub najpóêniej nastêpnego dnia 
roboczego Bank przesyùa Klientowi potwierdzenie realizacji transakcji. zawieraj¹ce nastêpuj¹ce Istotne Warunki 
Transakcji: 
1) nazwê Banku, 
2) nazwê Klienta, 
3) numer transakcji nadany przez Bank, 
4) data i godzina zawarcia transakcji,  
5) liczba dùu¿nych papierów warto�ciowych bêd¹cych przedmiotem transakcji, 
6) rodzaj dùu¿nego papieru warto�ciowego,  
7) cena po jakiej zrealizowano transakcjê zakupu lub sprzeda¿y, 
8) warto�ã nominalna dùu¿nego papieru warto�ciowego, 
9) data waluty; 
10) data wykupu dùu¿nego papieru warto�ciowego; 
11) inne istotne parametry dùu¿nego papieru warto�ciowego (np. kupon) 
12) nale¿ne Bankowi opùaty i prowizje; 
13) ù¹czny koszt transakcji.  

12. Na ¿¹danie Klienta Bank przesyùa mu informacje dotycz¹ce aktualnego stanu wykonania zlecenia. 
Postanowienia ust. 10 stosuje siê odpowiednio. 

 
Rozdziaù VI 

Transakcje kupna/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych na rynku wtórnym 
§ 14 

1. Minimalna warto�ã nominalna dùu¿nych papierów warto�ciowych nabywanych w transakcjach na rynku 
wtórnym okre�lona jest w przepisach wewnêtrznych Banku i podawana do wiadomo�ci w oddziaùach Banku 
oraz na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl.  

2. Do zawarcia transakcji dochodzi poprzez wyra¿enie przez strony zgody, na istotne warunki transakcji.  
3. W dniu zawarcia transakcji lub najpóêniej nastêpnego dnia roboczego Bank przesyùa Klientowi potwierdzenie 

zawarcia transakcji, zawieraj¹ce istotne warunki transakcji okre�lone w ust. 13. 
4. W dniu rozliczenia transakcji kupna Bank obci¹¿a rachunek depozytów zablokowanych kwot¹ równ¹ warto�ci 

zakupionych przez Klienta dùu¿nych papierów warto�ciowych oraz ewidencjonuje transakcjê w systemie 
bankowym. 

5. Klient, nie posiadaj¹cy w Banku rachunku bankowego - zobowi¹zany jest do zgromadzenia na rachunku 
depozytów zablokowanych przed zawarciem transakcji �rodków pieniê¿nych niezbêdnych do zakupu dùu¿nych 
papierów warto�ciowych. 

6. Klient, posiadaj¹cy w Banku rachunek bankowy - zobowi¹zany jest do zgromadzenia na nim przed zawarciem 
transakcji �rodków pieniê¿nych niezbêdnych do zakupu dùu¿nych papierów warto�ciowych. Úrodki 
zgromadzone na tym rachunku Bank przeksiêguje na konto depozytów zablokowanych. 

7. Bank nie zrealizuje transakcji w przypadku nieotrzymania w terminie, o którym mowa w ust. 5 i 6 �rodków na jej 
realizacjê.  (z zastrze¿eniem ust. 8). W przypadku otrzymania �rodków w wysoko�ci  niewystarczaj¹cej  
na dokonanie transakcji, Bank realizuje transakcjê do wysoko�ci otrzymanych od Klienta �rodków..  

http://www.pocztowy.pl.
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8. Dla transakcji zakupu/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych emitowanych przez Skarb Pañstwa,  
w uzasadnionych przypadkach, Bank ma prawo odst¹piã od wymogu zgromadzenia przez Klienta �rodków 
pieniê¿nych, o których mowa w ust. 5 i ust.6 przed zawarciem transakcji lub te¿ przyj¹ã inne zabezpieczenie 
m.in. w postaci limitu skarbowego, blokady �rodków na lokatach terminowych, blokady rachunku papierów 
warto�ciowych. 

9. Úrodki pieniê¿ne, o których mowa w ust. 8 Klient zobowi¹zany jest zapewniã najpóêniej w dniu rozliczenia 
transakcji. 

10. W przypadku sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych przez Klienta, Bank uznaje jego rachunek 
depozytów zablokowanych w dniu rozliczenia, kwot¹ równ¹ warto�ci sprzedanych dùu¿nych papierów 
warto�ciowych oraz odpowiednio pomniejsza ich stan na  koncie  dùu¿nych papierów warto�ciowych.  

11. Bank mo¿e zawieraã z Klientami transakcje zwrotnego odkupu dùu¿nych papierów warto�ciowych. Transakcje 
zwrotnego odkupu dùu¿nych papierów warto�ciowych polegaj¹ na zakupie przez Klienta papierów 
warto�ciowych z jednoczesnym zobowi¹zaniem ze strony Banku do ich odkupienia na warunkach okre�lonych 
podczas zawierania transakcji. 

12. Bank mo¿e zawieraã z Klientami transakcje zwrotnego zbycia papierów warto�ciowych emitowanych przez 
Skarb Pañstwa. Transakcje zwrotnego zbycia papierów warto�ciowych polegaj¹ na sprzeda¿y przez Klienta 
papierów warto�ciowych Bankowi z jednoczesnym zobowi¹zaniem ze strony Klienta do ich odkupienia na 
warunkach okre�lonych podczas zawierania transakcji. Transakcje zwrotnego zbycia papierów skarbowych 
mog¹ byã zawierane tylko przez Klientów z przyznanym limitem skarbowym w ramach przyznanego limitu. 
Bank zawiera transakcje zwrotnego zbycia papierów skarbowych na maksymalny termin 1 miesi¹ca,  
o ile:  
1)  nastêpuje faktyczne przeniesienie wùasno�ci papierów dùu¿nych w odpowiednich rejestrach  oraz 
2)  klient nie ma mo¿liwo�ci ¿¹dania wydania papierów, na  podstawie zobowi¹zania klienta do odkupu tych 

papierów okre�lonego w momencie zawierania transakcji, bez wzajemnego przekazania �rodków 
pieniê¿nych, 

13. W dniu zawarcia transakcji kupna/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych lub najpóêniej nastêpnego 
dnia roboczego Bank przesyùa Klientowi potwierdzenie realizacji transakcji. zawieraj¹ce nastêpuj¹ce Istotne 
Warunki Transakcji: 
1) nazwa Banku, 
2) nazwa Klienta, 
3) numer transakcji nadany przez Bank, 
4) data i i godzina zawarcia transakcji, 
5) liczba dùu¿nych papierów warto�ciowych bêd¹cych przedmiotem transakcji, 
6) rodzaj dùu¿nego papieru warto�ciowego,  
7) cena po jakiej wykonano zlecenie, 
8) warto�ã nominalna dùu¿nych papierów warto�ciowych, 
9) data waluty; 
10) data wykupu dùu¿nego papieru warto�ciowego; 
11) inne istotne parametry dùu¿nego papieru warto�ciowego (np. kupon) 
12) nale¿ne Bankowi opùaty i prowizje: 
13) ù¹czny koszt transakcji 

14. Na ¿¹danie Klienta Bank przesyùa mu informacje dotycz¹ce aktualnego stanu wykonania zlecenia. 
Postanowienia ust. 13 stosuje siê odpowiednio. 

 
Rozdziaù VII 

Blokada dùu¿nych papierów warto�ciowych 
§ 15 

1. Klient mo¿e zleciã Bankowi dokonanie blokady caùo�ci lub czê�ci dùu¿nych papierów warto�ciowych 
zaewidencjonowanych na jego rachunku papierów warto�ciowych, przekazuj¹c w tym celu do Banku Zlecenie 
zablokowania bonów.  

2. Blokady mo¿na dokonywaã na dowolne okresy z zastrze¿eniem, ¿e nie mog¹ one wykraczaã poza termin 
wykupu bonów skarbowych.  

3. Dùu¿ne papiery warto�ciowe zablokowane, których blokada nie zostaùa do dnia poprzedzaj¹cego termin ich 
wykupu zniesiona, podlegaj¹ w dniu wykupu automatycznemu odblokowaniu. 

4. Po ustanowieniu blokady Klient nie mo¿e dysponowaã zablokowanymi dùu¿nymi papierami warto�ciowymi, 
bez pisemnej zgody osoby, na rzecz której dokonano blokady. 

5. Zniesienie blokady dùu¿nych papierów warto�ciowych nastêpuje na podstawie przekazanego do Banku przez 
Klienta zlecenia. 

6. Wraz ze zleceniem zniesienia blokady, Klient zobowi¹zany jest zùo¿yã pisemn¹ zgodê osoby, na rzecz której 
dokonano blokady, z notarialnie po�wiadczonymi podpisami osób upowa¿nionych do jej reprezentowania. 
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7. Wymóg notarialnie po�wiadczonych podpisów nie dotyczy osób, dla których Bank prowadzi rachunki bankowe 
z kart¹ wzorów podpisów. 

8. Zlecenie dokonania i zniesienia blokady bonów skarbowych dùu¿nych papierów warto�ciowych Klient powinien 
dostarczyã do Bank najpóêniej do godz. 15:.00 w dniu poprzedzaj¹cym zablokowanie lub odblokowanie 
bonów. 

9. W dniu wykonania zlecenia dokonania blokady/zniesienia blokady lub najpóêniej nastêpnego dnia roboczego, 
Bank przesyùa Klientowi potwierdzenie wykonania zlecenia zawieraj¹ce nastêpuj¹ce istotne Warunki Transakcji.: 
1) data transakcji, 
2) liczba dùu¿nych papierów warto�ciowych bêd¹cych przedmiotem transakcji, 
3) rodzaj dùu¿nego papieru warto�ciowego,  
4) warto�ã nominalna dùu¿nych papierów warto�ciowych, 
5) nale¿ne Bankowi opùaty i prowizje, 
6) ù¹czny koszt transakcji. 

10. Fakt ustanowienia/zniesienia blokady na dùu¿nych papierach warto�ciowych  zostaje odnotowany na rachunku 
dùu¿nych papierów warto�ciowych Klientów Banku. 

11. Na ¿¹danie Klienta Bank przesyùa mu informacje dotycz¹ce aktualnego stanu wykonania zlecenia. 
Postanowienia ust. 9 stosuje siê odpowiednio. 

 
Rozdziaù VIII 

Zastaw na dùu¿nych papierach warto�ciowych 
§ 16 

1. Klient mo¿e ustanowiã zastaw na caùo�ci lub czê�ci dùu¿nych papierów warto�ciowych zaewidencjonowanych 
na jego koncie dùu¿nych papierów warto�ciowych. Klient jest zobowi¹zany do poinformowania Banku  
o ustanowieniu zastawu pisemnie dostarczaj¹c zawiadomienie sporz¹dzone zgodnie ze wzorem 
obowi¹zuj¹cym w Banku.  

2. Po ustanowieniu zastawu Klient nie mo¿e dysponowaã zastawionymi dùu¿nymi papierami warto�ciowymi, bez 
pisemnej zgody osoby, na rzecz której ustanowiono zastaw. 

3. Zastaw wygasa automatycznie w nastêpnym dniu roboczym po dniu okre�lonym w zawiadomieniu  
o ustanowieniu zastawu, przekazanym do Banku lub na podstawie przekazanego do Banku przez Klienta 
zawiadomienia o wyga�niêciu zastawu, sporz¹dzonego wedùug wzoru obowi¹zuj¹cego w Banku. 

4. Wraz z zawiadomieniem o wyga�niêciu zastawu, Klient zobowi¹zany jest zùo¿yã pisemne o�wiadczenie 
potwierdzaj¹ce wyga�niêcie zastawu zùo¿one przez osobê, na rzecz której byù ustanowiony zastaw, z notarialnie 
po�wiadczonymi podpisami osób upowa¿nionych do jej reprezentowania. 

5. Wymóg notarialnie po�wiadczonych podpisów nie dotyczy osób, dla których Bank prowadzi rachunki 
rozliczeniowe z kart¹ wzorów podpisów. 

6. W przypadku dokonania wykupu dùu¿nych papierów warto�ciowych w trakcie trwania zastawu, zastaw zostaje 
automatycznie ustanowiony na �rodkach pieniê¿nych pochodz¹cych z wykupu. 

7. Zawiadomienie o ustanowieniu lub o wyga�niêciu zastawu posiadacz rachunku powinien dostarczyã do Banku 
najpóêniej do godz.15.00 w dniu poprzedzaj¹cym ustanowienie zastawu lub jego wyga�niêcie. 

8. W dniu zawiadomienia o ustanowieniu zastawu/wyga�niêcia zastawu na dùu¿nych papierach warto�ciowych 
lub najpóêniej nastêpnego dnia roboczego, Bank przesyùa Klientowi potwierdzenie wykonania czynno�ci 
wynikaj¹cych z ustanowienia/wyga�niêcia zastawu zawieraj¹ce nastêpuj¹ce Istotne Warunki Transakcji:: 
1) data transakcji, 
2) liczba dùu¿nych papierów warto�ciowych bêd¹cych przedmiotem transakcji, 
3) rodzaj dùu¿nych papierów warto�ciowych,  
4) warto�ã nominalna dùu¿nych papierów warto�ciowych, 
5) nale¿ne Bankowi opùaty i prowizje, 
6) ù¹czny koszt transakcji. 

9. Fakt ustanowienia/wyga�niêcia zastawu na dùu¿nych papierach warto�ciowych zostaje odnotowany na koncie 
dùu¿nych papierów warto�ciowych Klientów Banku. 

10. Na ¿¹danie Klienta Bank przesyùa mu informacje dotycz¹ce aktualnego stanu wykonania zlecenia. 
Postanowienia ust. 8 stosuje siê odpowiednio. 

 
 

Rozdziaù IX 
Wykup dùu¿nych papierów warto�ciowych oraz wypùata �wiadczeñ 

§ 17 
1. Dùu¿ne papiery warto�ciowe zaewidencjonowane na koncie dùu¿nych papierów warto�ciowych podlegaj¹ 

wykupowi w terminie wykupu danego papieru warto�ciowego okre�lonego w li�cie emisyjnym lub przed 
terminem tego wykupu na zlecenie Klienta lub emitenta danego papieru.  
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2. Je¿eli dniem wykupu jest dzieñ wolny od pracy, to wykup nastêpuje w pierwszym dniu roboczym nastêpuj¹cym 
po tym dniu.  

3. Wykup dùu¿nych papierów warto�ciowych nastêpuje w dniu wykupu w drodze przekazania przez Bank �rodków 
uzyskanych z tytuùu wykupu na rachunek depozytów zablokowanych lub rachunek bankowy Klienta.  

4. Wraz z wykupem dùu¿nych papierów warto�ciowych nastêpuje ich umorzenie. 
5. W dniu wykupu  lub najpóêniej nastêpnego dnia roboczego Bank przesyùa Klientowi potwierdzenie realizacji 

transakcji zawieraj¹ce nastêpuj¹ce Istotne Warunki Transakcji: 
1) data transakcji, 
2) liczba dùu¿nych papierów warto�ciowych bêd¹cych przedmiotem wykupu, 
3) rodzaj dùu¿nych papierów warto�ciowych,  
4) warto�ã nominalna, 
5) data wykupu , 
6) nale¿ne Bankowi opùaty i prowizje, 
7) ù¹czny koszt transakcji. 

6. Na ¿¹danie Klienta Bank przesyùa mu informacje dotycz¹ce aktualnego stanu wykonania zlecenia. Postanowienia 
ust. 5 stosuje siê odpowiednio.  

7. Bank uznaje rachunek depozytów zablokowanych Klienta w dniu wypùaty �wiadczeñ wynikaj¹cych z praw do 
dùu¿nych papierów warto�ciowych zaewidencjonowanych w Banku dla Klienta kwot¹ równ¹ warto�ci �wiadczeñ.  

 
Rozdziaù X 

Sposób i tryb postêpowania z reklamacjami 
§ 18 

1. Reklamacje dotycz¹ce realizacji przez Bank czynno�ci zwi¹zanych z obsùuga dùu¿nych papierów warto�ciowych 
Klient skùada w formie pisemnej w siedzibie Banku lub przesyùa listownie do jednostki Banku. 

2. Bank rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia wpùywu reklamacji do Banku. 
3. W przypadkach szczególnie zawiùych lub wymagaj¹cych dokonania dodatkowych ustaleñ, Bank mo¿e 

przedùu¿yã termin rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 1, informuj¹c o tym Klienta oraz podaj¹c 
przyczyny przedùu¿enia terminu i ostateczny termin, w którym zostanie rozpatrzona reklamacja. 

4. Bank udziela odpowiedzi na reklamacjê w formie pisemnej. Na wniosek Klienta Bank mo¿e udzieliã odpowiedzi 
na reklamacjê w innej formie. 

 
Rozdziaù XI 

Opùaty i prowizje 
§ 19 

1. Za �wiadczone usùugi okre�lone w Umowie oraz czynno�ci zwi¹zane z realizacj¹ zleceñ zakupu/sprzeda¿y 
dùu¿nych papierów warto�ciowych, Bank pobiera opùaty i prowizje okre�lone w Taryfie lub w Umowie. 

2. Strony Umowy mog¹ wyù¹czyã lub ograniczyã stosowanie Taryfy w caùo�ci lub w czê�ci poprzez postanowienia 
Umowy. 

3. Opùaty i prowizje pobierane s¹ przez Bank w dniu wykonania dyspozycji Klienta, z rachunku depozytów 
zablokowanych (je¿eli Klient nie posiada rachunku bankowego prowadzonego w Banku) lub rachunku 
bankowego Klienta. Klient upowa¿nia Bank w Umowie do obci¹¿ania jego rachunku depozytów zablokowanych 
lub rachunku bankowego prowizjami i opùatami nale¿nymi Bankowi z tytuùu realizacji zleceñ zakupu/sprzeda¿y 
dùu¿nych papierów warto�ciowych w wysoko�ci okre�lonej w Taryfie, bez odrêbnej dyspozycji.  

4. Klient, w sytuacji o której mowa w ust. 3, zobowi¹zany jest do zapewnienia �rodków na rachunku depozytów 
zablokowanych/rachunku bankowym celem umo¿liwienia Bankowi pobrania opùat i prowizji.  

5. W przypadku braku wystarczaj¹cych �rodków na tym rachunku Bank zastrzega sobie prawo do obci¹¿enia 
innego rachunku bankowego prowadzonego dla Klienta. Niezale¿nie, dla zabezpieczenia roszczeñ Banku  
o prowizje i opùaty, o których mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio przepisy art. 773 Kodeksu cywilnego. 

6. Prowizje i opùaty okre�lone w Taryfie mog¹ ulec zmianie w wyniku: 
1) zmiany poziomu inflacji ogùaszanego przez GUS, 
2) zmiany poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacyjnych, 
3) zmiany opùat stosowanych przez inne instytucje, z usùug których Bank korzysta przy realizacji danej 

czynno�ci, 
4) zmiany w zakresie czynno�ci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku, 
5) zmiany poziomu prowizji i opùat na rynku miêdzybankowym za porównywalne czynno�ci lub usùugi,  

7. Aktualna Taryfa jest udostêpniana w Oddziale i placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 
www.pocztowy.pl 

 
 
 

http://www.pocztowy.pl
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Rozdziaù XII 
Warunki i tryb rozwi¹zania Umowy 

§ 20 
1. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaã Umowê, w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem  

30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrze¿eniem ust. 3. 
2. Bank mo¿e wypowiedzieã Umowê tylko z wa¿nych powodów, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
3. Bank ma prawo rozwi¹zaã Umowê ze skutkiem natychmiastowym w nastêpuj¹cych przypadkach: 

1) Klient naruszyù postanowienia Umowy lub Regulaminu, a w szczególno�ci wprowadziù Bank w bù¹d przy 
zawieraniu Umowy lub w czasie jej trwania, 

2) braku uregulowania zobowi¹zañ wobec Banku, zgodnie z postanowieniami § 19 ust.4, 
3) z powodu ogùoszenia upadùo�ci Klienta lub rozpoczêcia postêpowania likwidacyjnego, 
4) gdy Klient jest podmiotem podejrzewanym o udziaù w procederze prania pieniêdzy lub finansowania 

terroryzmu, zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaùaniu praniu pieniêdzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 46 poz. 276 z póên. zm.). 

5) Gdy Klient zostaù wpisany na listê ostrze¿eñ publicznych, prowadzon¹ przez Komisjê Nadzoru Finansowego 
dla podmiotów wykonuj¹cych bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego czynno�ci w nastêpuj¹cym 
zakresie: 
a) czynno�ci bankowych; 
b) dziaùalno�ci maklerskiej; 
c) dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; 
d) dziaùalno�ci polegaj¹cej na lokowaniu �rodków pieniê¿nych w papiery warto�ciowe, instrumenty rynku 

pieniê¿nego lub inne prawa maj¹tkowe; 
e) oferowania papierów warto�ciowych, w tym równie¿ oferowania akcji oraz opcji walutowych; 
f) prowadzenia gieùd towarowych; 
g) prowadzenia dziaùalno�ci ubezpieczeniowej; 
h) innej dziaùalno�ci, do prowadzenia której wymagane jest zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. 

6) Klient zostaù wpisany na listê ostrze¿eñ prowadzon¹ przez zagraniczne organy nadzoru oraz organizacje 
miêdzynarodowe 

4. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg nastêpnego dnia po dniu otrzymania wypowiedzenia przez drug¹ 
stronê.  

5. O�wiadczenie Banku o rozwi¹zaniu Umowy, o którym mowa w ust. 3 przesyùane jest Klientowi listem 
poleconym wraz z uzasadnieniem. 

 
§ 21 

1. W razie rozwi¹zania Umowy przez Bank dokonanego w trybie § 20 ust. 3, Klient jest zobowi¹zany dokonaã 
czynno�ci, zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ dùu¿nych papierów warto�ciowych  w terminie 14 dni od daty dorêczenia 
o�wiadczenia Banku o rozwi¹zaniu Umowy. 

2. W przypadku, gdy Klient nie wykona postanowieñ, o których mowa w ust. 1, na mocy udzielonego w odrêbnym 
dokumencie peùnomocnictwa, Klient upowa¿nia Bank do sprzeda¿y w jego imieniu papierów warto�ciowych 
zaewidencjonowanych na koncie dùu¿nych papierów warto�ciowych po cenie rynkowej mo¿liwej do uzyskania 
w dniu sprzeda¿y. Uzyskane w ten sposób �rodki pieniê¿ne Bank przeka¿e na nieoprocentowany rachunek 
prowadzony przez Bank lub zùo¿y do depozytu s¹dowego, informuj¹c o tym Klienta. Ze �rodków uzyskanych ze 
sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych, Bank ma prawo, bez dodatkowego upowa¿nienia ze strony 
Klienta, do potr¹cenia nale¿no�ci z tytuùu prowizji i opùat, o których mowa w § 19. 

 
Rozdziaù XIII 

Test wiedzy i do�wiadczenia 
§ 22 

1. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Klient jest zobowi¹zany do wypeùnienia testów wiedzy i do�wiadczenia 
dotycz¹cych transakcji zakupu/ sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych, celem dokonania oceny, czy 
dùu¿ne papiery warto�ciowe s¹ dla Klienta odpowiednie bior¹c pod uwagê jego wiedzê i do�wiadczenie 
inwestycyjne, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.  

2. Dùu¿ne papiery warto�ciowe, których dotyczy niniejszy Regulamin, zaliczane s¹ do kategorii nieskompliko-
wanych instrumentów finansowych w rozumieniu § 20 ust. 2 Rozporz¹dzenia.  

3. W zwi¹zku ze speùnieniem przez Bank wymogów zwi¹zanych z przeciwdziaùaniem powstawaniu konfliktu 
interesów, w przypadku nieskomplikowanych instrumentów finansowych, o ile Umowa zawarta jest z inicjatywy 
Klienta, a Klient zostaù ostrze¿ony przez Bank, ¿e zawarcie Umowy nie jest zwi¹zane z obowi¹zkiem wypeùnienia 
testu wiedzy i do�wiadczenia, i ¿e Klient nie bêdzie korzystaù z ochrony jak¹ daje mu wypeùnienie wy¿ej 
wymienionego testu, Bank nie dokonuje oceny czy zlecenie takie jest dla Klienta odpowiednie. 
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Rozdziaù XIV 
Odpowiedzialno�ã Banku 

§ 23 
1. Odpowiedzialno�ã Banku za szkody powstaùe wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania przez Bank 

zobowi¹zañ wynikaj¹cych z transakcji dotycz¹cych zakupu/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych  
z przyczyn le¿¹cych po stronie Banku ograniczona jest do faktycznie poniesionej przez Klienta straty. 

2. Bank nie ponosi odpowiedzialno�ci za bùêdy w zùo¿onych przez Klienta zleceniach. 
3. Bank nie odpowiada wobec Klienta za szkody spowodowane przez osoby trzecie za dziaùalno�ã, których Bank 

nie ponosi odpowiedzialno�ci. 
4. Bank nie odpowiada za szkody spowodowane przez zdarzenia niezale¿ne od Banku, w szczególno�ci maj¹ce 

charakter siùy wy¿szej jak równie¿ z powodu wyst¹pienia wad i uszkodzeñ publicznej sieci telefonicznej, awarii 
systemu zasilania lub sprzêtu komputerowego, uniemo¿liwiaj¹cych dostêp do zapisów ksiêgowych i obsùugê 
rachunku depozytów zablokowanych. 

 
Rozdziaù XV 

Zmiana Regulaminu, Taryfy i Polityki 
§ 24 

1. Bank zastrzega sobie prawo, w trakcie trwania Umowy, do zmiany Regulaminu, zmiany Taryfy oraz zmiany 
Polityki. 

2. Zmiana Regulaminu, Taryfy lub Polityki nie wymaga sporz¹dzenia aneksu do Umowy. 
3. Bank informuje Klienta o zmianach w Regulaminie i/lub Taryfie i/lub Polityce poprzez przesùanie Klientowi 

wyci¹gu z Regulaminu i/lub Taryfy i/lub Polityki zawieraj¹cego tre�ã zmienianych postanowieñ Regulaminu 
i/lub Taryfy i/lub Polityki listem zwykùym na adres do korespondencji lub za po�rednictwem poczty 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w Umowie, co najmniej na 60 dni przed wej�ciem w ¿ycie 
zmian. 

4. Ponadto tre�ã wprowadzonych zmian oraz aktualn¹ tre�ã Regulaminu, Taryfy i Polityki Bank udostêpnia 
Klientom na stronie internetowej Banku oraz w placówkach Banku.  

5. Brak zùo¿enia przez Klienta o�wiadczenia woli (w formie, w której Bank przekazaù mu wy¿ej wymienion¹ informacjê) 
o odmowie przyjêcia zmian Regulaminu i/lub Taryfy i/lub Polityki, w terminie, co najmniej 30 dni przed dniem 
wej�cia w ¿ycie zmian, skutkuje akceptacj¹ tych zmian. 

6. Otrzymanie przez Bank o�wiadczenia woli Klienta o odmowie przyjêcia zmian w Regulaminie i/lub Taryfie  
i/lub Polityce jest równoznaczne ze zùo¿eniem przez Klienta o�wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym 
mowa w § 20. 

 
Rozdziaù XVI 

Postanowienia koñcowe 
§ 25 

1. Wszelka korespondencja pomiêdzy Bankiem a Klientem zwi¹zana z Umow¹ odbywa siê na adres  
do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podany w Umowie. 

2. Podany przez Klienta adres do korespondencji mo¿e byã tylko w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. 
Niedozwolone jest podanie jako adresu do korespondencji adresu oddziaùu lub placówki Banku.  

3. W celu prawidùowego wykonania postanowieñ Umowy i niniejszego Regulaminu, Bank zbiera i przechowuje 
dane osobowe czùonków organów Klienta oraz jego peùnomocników. 

4. Administratorem danych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy przy ulicy Jagielloñskiej 17. 
5. Podane dane osobowe mog¹ byã przekazywane do przetwarzania innym podmiotom w zakresie, w jakim jest to 

niezbêdne do zawarcia i wykonania Umowy zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, z którymi Bank zawarù umowy w zwi¹zku z realizacj¹ zakupu/sprzeda¿y dùu¿nych papierów 
warto�ciowych. 

6. Osoba, której dane dotycz¹ ma prawo dostêpu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz 
prawo wnoszenia sprzeciwu lub pisemnego ¿¹dania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z art. 32 ust.1 pkt.6, 
7, 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z póên. 
zm.). 

7. Klient i peùnomocnik obowi¹zani s¹ zawiadomiã Bank o ka¿dej zmianie miejsca zamieszkania oraz adresu  
do korespondencji. Zawiadomienie skùadane jest pisemnie lub w inny sposób okre�lony w Umowie. Bank nie 
ponosi odpowiedzialno�ci za skutki wynikaj¹ce z niedopeùnienia obowi¹zków, o których mowa w zdaniu 
pierwszym. 

8. Zmiana nazwiska, cech dokumentu to¿samo�ci lub wzoru podpisów osób uprawnionych do dziaùania w imieniu 
Klienta wymaga pisemnego zgùoszenia, które skùadane jest w oddziaùach lub placówkach Banku. 
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9. Klient i peùnomocnik zobowi¹zani s¹ zgùosiã pisemnie utratê dokumentu to¿samo�ci sùu¿¹cego  
do identyfikowania osób uprawnionych do dziaùania w imieniu Klienta w kontaktach z Bankiem, jak równie¿ 
zmianê numeru telefonu wskazanego w Umowie jako telefon kontaktowy.  

10. W celu zapewnienia wùa�ciwego poziomu bezpieczeñstwa, Bank mo¿e poprosiã osobê skùadaj¹c¹ Dyspozycjê  
o okazanie dodatkowego dokumentu to¿samo�ci. 

11. Bank Pocztowy S.A. informuje, i¿ na podstawie art. 81a-81e Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
czynno�ci operacyjne zwi¹zane z realizacj¹ kupna/sprzeda¿y dùu¿nych papierów warto�ciowych, na podstawie 
zawartych umów przez Bank, powierza swojej spóùce zale¿nej dziaùaj¹cej pod firm¹ Centrum Operacyjne  
sp. z o.o. z siedzib¹ w Bydgoszczy, przy ul. Jagielloñskiej 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru 
przedsiêbiorców w S¹dzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydziaù Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego 
pod numerem KRS 0000359084.  

 
§ 26 

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie oraz w Umowie maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,  
jak równie¿ regulacje wydane przez Komisjê Nadzoru Finansowego, jak równie¿ inne przepisy prawa. 

2. Postanowienia Regulaminu obowi¹zuj¹ strony z dniem podpisania Umowy. 
3. Regulamin stanowi integraln¹ czê�ã Umowy.  


