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KOMUNIKAT NR 4/5 

Z DNIA 25.08.2020 R 

Wydany przez: Dyrektora Biura Maklerskiego  
Dotyczy: określenia terminów i zakresu przyjmowania zleceń lub dyspozycji od Klientów oraz rodzajów instrumentów finansowych, zleceń i 
transakcji, w obrocie którymi Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego nie pośredniczy na rynku krajowym, jak również ograniczenia 
przyjmowania zleceń dotyczących nabywania lub zbywania poszczególnych instrumentów finansowych w systemie obrotu instrumentami 
finansowymi, w tym wprowadzania limitów kwotowych lub ilościowych 
 
 
 
Na podstawie § 3 ust. 2 i ust. 3 w zw. z ust. 4, § 30 ust. 1, § 42 ust. 3, § 44 ust. 3, § 79 ust. 3, § 81 ust. 1 i 2 oraz § 83 ust. 2 Regulaminu świadczenia 
usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego ustala się, co następuje: 
  
1. Zlecenia dotyczące kupna/sprzedaży instrumentów finansowych, dyspozycje anulowania lub modyfikacji zleceń przyjmowane są:  

1) w Punktach Obsługi Klienta osobiście oraz za pośrednictwem telefonu, w godzinach ich pracy,  
2) w Punktach Usług Maklerskich osobiście, w godzinach ich pracy,  
3) w Centrali za pośrednictwem telefonu w godzinach pracy właściwych komórek,  
4) za pośrednictwem Aplikacji internetowych dostępnych w wersjach przeglądarkowych, mobilnych oraz z poziomu serwisów bankowości 

elektronicznej PKO BP S.A. 
2. Wartość wymaganego pokrycia na Zlecenia kupna instrumentów finansowych bez określonego limitu ceny (PKC, PCR, PEG) Biuro Maklerskie 

określa uwzględniając obowiązujące na danym rynku górne ograniczenie wahań kursów. Składając zlecenie bez limitu ceny Klient akceptuje 
realizację tego zlecenia po każdej cenie, która może być ustalona zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku.  

3. PKO BP BM nie świadczy usług w zakresie:  
1) łączenia zleceń oraz ich alokacji, o których mowa w § 42 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku 

Polskiego”,  
2) zawierania transakcji ze zleceniodawcą na własny rachunek, o których mowa w § 42 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez 

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego”,  
3) krótkiej sprzedaży, o których mowa w Rozdziale 12 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku 

Polskiego”.  
4. PKO BP BM nie obsługuje modyfikacji zleceń polegających na dodawaniu/usuwaniu limitu aktywacji oraz zmianie zlecenia STOP Loss na STOP 

Limit lub STOP Limit na STOP Loss. 
5. PKO BP BM informuje, że zgodnie z regulacjami GPW w Warszawie S.A. potwierdzenia wymagają zlecenia z parametrami przekraczającymi: 

1) maksymalną wartość dla limitów cen w zleceniu maklerskim 
2) maksymalną wartość zlecenia 
3) maksymalny wolumen zlecenia 

6. PKO BP BM nie pośredniczy w obrocie instrumentem SILVAR-REGS (ISIN USU827061099). 
7. Zlecenia na akcje debiutujących spółek w okresie od momentu debiutu do dnia 30.09.2020 r są przyjmowane wyłącznie z określonym limitem 

ceny. 
8. Przestaje obowiązywać komunikat nr 4/4 z dnia 12 września 2019 r. 
9. Postanowienia Komunikatu nr 4/5 obowiązują od dnia 26 sierpnia 2020 r.  
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