Wykaz zmian do „Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz prowadzenia
rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek OTC” (dalej „Regulamin”)

1.

W § 1 ust. 2 Regulaminu po pkt 18) dodaje się pkt 18a) o następującym brzmieniu:
„18a) Kliencie detalicznym doświadczonym” rozumie się przez to Klienta, o którym mowa w art.
3 pkt. 39 c Ustawy, który złożył wniosek o nadanie kategorii Klienta doświadczonego, spełnił
wymagania wskazane w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. i został przez DM BOŚ S.A.
zakwalifikowany do kategorii Klientów detalicznych doświadczonych.”

2. Zmienia się § 2 ust. 2 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie:
„2. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1 mogą być wydawane odrębnie dla Klientów detalicznych,
Klientów detalicznych doświadczonych i Klientów profesjonalnych. W związku z powyższym, w
drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. może zostać wprowadzona dla Klientów
profesjonalnych, Klientów detalicznych lub Klientów detalicznych doświadczonych różna tabela
Specyfikacji Instrumentów Finansowych, różna tabela depozytów zabezpieczających, minimalne i
maksymalne wolumeny pojedynczego zlecenia, maksymalny poziom zaangażowania dla danego
instrumentu lub grupy instrumentów, maksymalna wartość pozycji globalnej Klienta lub Klientów DM
BOŚ S.A. w tym maksymalna pozycja globalna Klientów profesjonalnych, Klientów detalicznych lub
Klientów detalicznych doświadczonych, godziny handlu, limity odległości zleceń oczekujących od
rynku, oprocentowania wolnych środków pieniężnych Klienta detalicznego, Klienta detalicznego
doświadczonego lub Klienta profesjonalnego na Rachunku Pieniężnym.”
3. W § 4a Regulaminu dodaje się ust. 4a o następującym brzmieniu:
„4a. Klient detaliczny, który spełnia przesłanki wskazane w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.
może złożyć wniosek o zmianę kategorii na kategorię Klienta detalicznego doświadczonego w
zakresie określonym w tym wniosku.”
4. W §5 ust. 4 Regulaminu zmienia się lit. i) i nadaje się jej następujące brzmienie:
„i) złożenie przez Klienta będącego osobą fizyczną oświadczenia, iż nie jest Osobą zajmującą
eksponowane stanowisko polityczne,”
5. W §5 ust. 4 Regulaminu dodaje się lit. o) o następującym brzmieniu:
„o) złożenie przez Klienta oświadczenia CRS.”
6. Zmienia się zdanie ostatnie Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie:
„Regulamin wchodzi w życie w stosunku do nowych Klientów z dniem 8 sierpnia 2019 roku, a w
stosunku do dotychczasowych Klientów Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2019 roku
z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dotychczasowych Klientów detalicznych, którzy do dnia 22
sierpnia 2019 roku złożą wniosek o zmianę kategorii na kategorię Klienta detalicznego
doświadczonego i zaakceptują jego brzmienie w wersji z dnia 8 sierpnia 2019 roku., Regulamin
wchodzi w życie z dniem złożenia wniosku przez Klienta.”
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