REGULAM IN KOM UNIKACJ I STRON UM OWY SERW ISU BROKERSK IEGO
(Za łącz nik nr 9 - Re gu la min k o mu nik ac ji)

POSTANOWIENIA O GÓLNE
1. Niniej szy Regulamin ma na celu uregulowanie for m kontaktu pomiędzy Brokerem a
Zleceniodawcą, w cel u należytego wykonywania obowiązków nałożonych na Brokera ar t. 9 ust.
1 – 4 Ustawy o dystr ybucj i ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. (dalej zwaną „ust awą o
dystr ybucj i”) oraz wpr owadzenie j asnych i czytelnych zasad kontaktu pomiędzy Stronami.
2. Niniej szy Regulamin s kłada się z następuj ących s ześciu części:
I. For mular z osób kontaktowych.
II. Wykaz osób kontaktowych.
III. Akceptowane Środki Komuni kacj i.
IV . Oświadczenie o wybor ze Środków Komuni kacj i.
V. Warunki komuni kacj i.
VI. Postanowienia końcowe.
3. Przekazanie Infor macj i o osobach odpowiedzialnych u Brokera za obsługę Twoj ej organizacj i
odbywa się na podstawie pr zekazanych pr zez Ciebie danych, po ustaleniu Twoich potrzeb i
oczeki wań w zakresie komuni kacj i. Wobec powyżs zego infor macj e te pr zekażemy Ci w ter mini e
14 dni. Przydział nas zych ekspertów nie j est dokonywany automat ycznie, a podczas ich wybor u
kieruj emy się misj ą „Zaws ze po Twoj ej Stronie”.
DEFINICJE
1. J eżeli poj ęcie lub definicj a nie j est wyj aśniona w niniej szym załączniku, wówczas należy przyj ąć
definicj ę zawartą w Ogólnych Warunkach Wykonywania Umowy (Dział II Kodeksu Dobryc h
Prakt yk Brokers kich).
2. Ilekroć w Regulaminie użyt o poni żs zych poj ęć, należy pr zez nie rozumieć:
Forma papierow a – wydruk dokumentu w for mie papierowej , niezawieraj ący żadnego podpisu.
Forma pisemna – forma dokumentu zawieraj ąca własnoręczny podpis lub podpis kwalifikowany
podpis elektroniczny w rozumieniu Rozpor ządzenia Parlamentu Europej skiego i Radu (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfi kacj i elektronicznej i usług zaufania w
odniesieniu do trans akcj i elektronicznych na r ynku wewnętr znym o uchylaj ące dyrekt ywę
1999/93/WE.
Inny trw ały nośnik – za inny trwał y noś nik uznaj e się j eden lub kilka następuj ących środków
komuni kacj i:
a. Płyt y CD-ROM , DVD, Blu-Ray, lub innych t echnologii tego rodzaj u;
b. Dane zapisane na pendrive lub innej karcie pamięci;
c. Dane zapisane na dys ku twardym dowolnego rodzaj u.
Klient – Zleceniodawca ws kazany w Umowi e Serwisu Brokers kiego.
Stref a Klienta – platforma infor mat yczna umożliwiaj ąca komuni kacj ę między Brokerem a
Zleceniodawcą, do której dostęp i zasady kor zystania uregul owane są w treści r egulaminu
świadczenia usług drogą elektroniczną.
Trw ały nośnik – za tr wał y nośni k uznaj e się j eden lub kil ka następuj ących środków komunikacj i:
a. Poczta elektroniczna;
b. Dokument y zapisane w ogólnodostępnych f or matach ( w s zczegól ności: PDF, J PG, T IFF,
BMP, for mat y apli kacj i Microsoft Office, for mat y aplikacj i OpenOf fice) i pr zekazane za
pośrednictwem elektronicznych metod komunikacj i;
c. Strona Internetowa;
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d. Platforma Internetowa (Strefa Klienta);
e. SMS w zakresie w j akim możliwe j est składanie krót kich wiadomoś ci tekstowych.
pod war unkiem, że powyżs ze nośni ki pozwalaj ą na przechowywanie infor macj i skierowanych do
Zleceniodawcy w sposób umożliwiaj ący dostęp do nich w pr zys złości przez czas odpowiedni do
celów, j aki m te infor macj e służą, i które pozwalaj ą na ich odtwor zenie w niezmienionej treści
Zaw iadomienie o Przydziale Osób Dedykow anych – pis mo od Brokera w któr ym określa on
ekspertów dedykowanych do obsługi Zleceniodawcy w ramach wykonywania Umowy Serwisu
Brokers kiego.
CZĘŚĆ PIERWSZA
FORMULARZ OSÓB KONTAKTOWYCH
Prosi my, abyś przed przystąpieniem do wypełniania poni żs zych for mularzy zapoznał się z
następuj ącymi infor macj ami:
1. Programy ubezpieczeniowe, wykonywane w ramach umowy generalnej przewiduj ą możliwość
ws kazania dodat kowych osób kontaktowych dedykowanych dla tych progr amów i określenia
sposobów komuni kacj i i wymiany danych związanego z danym t ypem umowy generalnej . Przy
pierwszym wdrożeniu umowy generalnej Manager odpowiedzialny za Twoj ą obsługę zapr oponuj e
Ci możli wość spersonalizowania katalogu osób uprawnionych, możes z również samodzielnie
wnios kować o taką per sonalizacj ę.
2. Pod każdą rolą w or ganizacj i, możes z dodać dodat kowy własny komentar z, któr y zostani e prze z
nas uwzględniany w zasadach komuni kacj i.
3. Pierws za kolumna pozwala pr zypisać do danej osoby numer ident yfi kuj ący ( Id. nr.), możes z pr zez
powielenie numeru dokonać pr zypisania tej osoby dla pozostał ych ról, ta sama osoba może mieć
ws zyst kie role.
4. Preferowana metoda kontaktu, nie wykl ucza pozostał ych, al e pomaga nam efektywniej
współpracować. Oznacz kół kiem preferowaną metodę kontaktu oraz wykreśl s posoby
niepożądane.
5. J eżeli w danym obs zarze uprawnień występuj e więcej osób, możl iwe j est przygotowanie pr zez
Ciebie dodat kowego załączni ka z wykazem osób lub pr zesłanie nam t ych danych w termi nie
później szym pr zez osoby uprawnione do reprezentacj i.
6. W celu zapewnienia unikalności praw dostępowych konieczne j est podanie numeru PESEL. W
razie kontaktu z nami , Doradcy lub Konsultanci mogą dokonać wer yfikacj i uprawnień prze z
wer yfikacj ę Twoj ego unikalnego adresu e-mail i PESEL, a w razie wątpliwości pr zez ws kazani e
innych udostępnionych danych. Niepr zekazanie nr PESEL może uniemożli wić poprawną
identyfi kacj ę, dane i dentyfi kacyj ne mogą być pr zez Ciebie pr zekazane również w t er minie
później szym.
7. W każdym czasie w okresie trwania Umowy Serwisu brokers kiego pr zysługuj e Ci prawo do edycj i
i zmiany wprowadzonych danych kontaktowych umi es zczonych w Strefie Klienta oraz zmiana
osób dedykowanych do kontaktu.
8. Infor macj e w zakresie osób dedykowanych do kontaktu należy ws kazać w Części II Regulamin u
(Wykaz osób kontaktowych).
CZĘŚĆ DRUGA
WYKAZ OSÓB KONTAKTOWYCH
Załączony wykaz stanowi integralną część niniej szego regulaminu.
CZĘŚĆ TRZECI A
AKCEPTOWANE ŚRODKI KOMUNIKACJI
1. Co do zasady, Strony komuni kować się będą za pośrednictwem kanał ów komuni kacj i ws kazanych
w Zasadach wzaj emnej komuni kacj i (Część V niniej szego Regulami nu).
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2. W zakresie w j aki m przepis y nakładaj ą na Strony obowiązek zachowania s zczególnych for m
komuni kacj i i przekazywania dokumentów st osuj e się poniżs ze pos tanowienia.
3. Infor macj e o któr ych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-2,5-8 pr zekazywane są w for mie papierowej
przy zawieraniu Umowy Ser wisu Brokers kiego.
4. Infor macj e o któr ych mowa w:
a) art. 8 ust. 1 i 4 ustawy o dystr ybucj i,
b) w zakresie w j aki m Br oker zobowiązany będzie ponowić pr zekazanie informacj i z art. 32 ust.
1 pkt 1, 2 i 5‒8 oraz ust. 2 ustawy o dystr ybucj i,
c) w grupie 3 działu I załączni ka do ustawy z dnia 11 wr ześ nia 2015r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyj nej , mogą być pr zekazywane przez Brokera wobec
Zleceniodawcy zgodnie z wyborem Zleceniodawcy zawartym w Oświadczeniu o wyborze
Środków Komuni kacj i, stanowiącym Część IV niniej szego Regulami nu, z zastrzeżeniem, że
wybór elektronicznego/internetowego spos obu komuni kacj i, nie wyklucza możliwości
przekazania pr zez Brokera infor macj i w post aci papierowej lub pisemnej .
5. Porada brokers ka/Rekomendacj a brokers ka przekazywana będzi e Zleceniodawcy w j ęzyku
określonym w Oś wi adczeniu o wyborze Środków Komuni kacj i, stanowiącym Część IV
niniej szego Regulaminu.
6. Infor macj e o któr ych mowa w Części III pkt 4 niniej szego Regulami nu, obej muj ą m.in.:
a) IPID/Kartę Produktu/ OWU do umowy ubezpieczenia,
b) Aktualizacj e infor macj i o firmie, pod którą Broker wykonuj e działalność brokers ką w zakr esie
ubezpieczeń, adresie s woj ej siedziby oraz o t ym, że j est brokerem ubezpieczeniowym;
c) Zmianie danych dot yczących wpisu do rej estru brokerów, adres ie strony internetowej, na
której rej estr j est dostępny, oraz o sposobie sprawdzenia wpisu do rej estru;
d) Aktualizacj e w zakres ie dotyczącym zezwol enia na wykonywanie działalności brokers ki ej w
zakresie ubezpieczeń;
e) Infor macj e i j ej aktual izacj e w zakresie dot yczącym oświadczenia o posiadanych akcj ach albo
udziałach zakładu ubezpieczeń uprawniaj ących co naj mniej do 10% gł osów na wal nym
zgromadzeniu oraz o akcj ach albo udziałach brokera ubezpieczeniowego posiadanych przez
zakład ubezpieczeń, uprawniaj ących co naj mniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo
zgromadzeniu wspólni ków;
f) Infor macj e i j ej aktualizacj e o charakter ze wynagrodzenia otr zymywanego w związku z
proponowanym zawar ciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancj i ubezpieczeniowej , w
szczególności o t ym, czy broker otr zymuj e: (i) honorarium płacone bezpośrednio pr zez klienta,
(ii) prowizj ę dowolnego rodzaj u uwzględni oną w kwocie s kładki ubezpieczeniowej ,(iii) inny
rodzaj wynagrodzenia, (i v) wynagrodzenie st anowiące połączenie r odzaj ów wynagrodzeni a, o
któr ych mowa w niniej szej sekcj i w lit. i‒iii;
g) Infor macj e i j ej aktualizacj e o wysokości honorarium Brokera j eżeli Strony umówił y si ę na
taki rodzaj wynagrodzenia, a w przypadku gdy j est to niemożliwe – o metodzie j ego
wyliczenia;
h) Infor macj e i j ej aktualizacj e dotyczące możli wości złożenia reklamacj i, wniesienia skargi oraz
pozasądowego rozwiązywania sporów.
7. W przypadku, gdy inf or macj e został y pr zekazane do Zleceniodawcy za pośrednictwem poczt y
elektronicznej lub strony internetowej lub Strefy Klienta, Zl eceniodawca może zażądać
przekazania mu infor macj i o któr ych mowa w Dziale III pkt 4 niniejszego Regulaminu w postaci
papierowej , natomiast infor macj i o któr ych mowa w Dziale III pkt 5 niniej szego Regulami nu w
for mie pisemnej . W taki m pr zypadku przekazanie t ych infor macj i przez Brokera do
Zleceniodawcy w żądanej formie nastąpi nieodpłatnie.
8. Przy dokonywaniu wyboru sposobu pr zekazywania infor macj i o j akich mowa powyżej ,
Zleceniodawca powini en brać pod uwagę nas tępuj ące okoliczności:
a) Wystawcą dokumentów ubezpieczeniowych takich j ak IPID, Karta Produktu, OWU do umowy
ubezpieczenia j est naj częściej Towarzyst wo Ubezpieczeń. W rzadkich pr zypadkach, gdy
Broker j est twórcą produktu ubezpieczeniowego, może być wystawcą w/w dokumentów. Wobec
tego, w s ytuacj i gdy Broker nie j est wystawcą w/w dokumentów, s kierowane przez
Zleceniodawcę żądani e ich przekazania w for mie papierowej będzi e skut kować s kierowanie m
takiego wnios ku przez Brokera j ako pełnomocnika Zleceniodawcy o wydanie w/w dokumentów
w for mie papierowej Brokerowi pr zez t wórcę produktu ubezpieczeniowego. Następnie, po ich
otrzymaniu Broker dokona pr zekazania w/w dokumentów do Zleceniodawcy. Broker ni e ma
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wpł ywu ani nie ponosi odpowiedzialności za pr zekazanie w/w dokumentów pr zez twórcę
produktu ani czasu w j aki m twórca produktu dokona ich przekazani a do Brokera.
b) Zaws ze, gdy wybrana f or ma pr zekazania dokumentów o któr ych j est mowa w niniej szej Części
Regulaminu wymagać będzie ich doręczenia za pośrednictwem Poczt y Pols kiej bądź kuriera,
czas pr zekazania dokumentów wydłuży się o okres związany z procesem nadania i doręczeni a
przez zewnętr znego operatora, któr ym posł uży się Broker. Broker nie ma wpł ywu ani nie
odpowiada za czas zwi ązany z procesem doręczenia dokumentów pr zez zewnętr znego oper atora
ani za s kuteczność i prawidłowość wykonani a przez niego usługi .
CZĘŚĆ CZWARTA
OŚWIADCZENI E O WYBORZE ŚRODKÓ W KOMUNIKACJI
Złożone w ramach ni niej szego Regulami nu oświadczenia stanowią integralną część ni niej szego
regulami nu.
CZĘŚĆ PIĄTA
REGULAMI N KOMUNIKACJI
I. Postanowienia ogól ne:
1. Infor macj e niezbędne do prawidłowego wykonywania Umowy Ser wisu Brokers kiego Strony
przekazuj ą sobie For mie pisemnej lub/i za pomocą poczt y elekt ronicznej lub za pomocą
Strefy Klienta lub/i za pośrednictwem Innego trwałego nośni ka z zastr zeżeniem regulacj i
zawartych w niniej szej Części Regulaminu, ust. I pkt 2-3.
2. W szczególności Strony dopus zczaj ą komunikacj ę za pośrednictwem listu nadanego za
pośrednictwem Poczt y Polskiej bądź innego operatora usług doręczenia korespondencj i, a
także w bezpośredniej rozmowie między Stronami zat wierdzonej podpisaną pr zez obydwie
Strony notat ką lub/i w rozmowie dowolnego t ypu – o ile j ej przebieg j est w całości
zarej estrowany.
3. Komuni kacj a pomiędzy Stronami związana w wykonywaniem Umowy Serwisu Brokers kiego
może również następować z wykor zystaniem Stref y Klienta (Serwi s Internetowy). Warunki
kor zystania ze Stref y Klienta określa Regul amin świadczenia usł ug drogą elektroniczną –
stanowiący załączni k nr 8 do Umowy Serwis u Brokers kiego.
4. Za dowód posiadania przez Klienta regularnego dostępu do Internetu w s zczególności uznaj e
się przekazanie Broker owi adresu poczt y elektronicznej .
5. J eśli wykonywanie Umowy Serwisu Brokerskiego następuj e z wykor zystaniem innych
serwisów internetowych, warunki kor zystania z takiego serwis u internetowego określa
regulami n danego ser wisu internetowego.
6. Przyj muj e się, iż moment zapoznania się z infor macj ą zamies zczoną w Serwi sie
Internetowym/Strefie Klienta następuj e z upływem 24 godzin od chwili j ej opublikowani a w
Serwisie Internetowym.
7. Strony wyznaczą osoby dedykowane do kontaktu i wymiany dokumentów niezbędnych do
wykonywania pr zez Brokera Czynności Brokers kich, każda ze Stron powiadamia drugą
Stronę w for mie pisemnej o powołaniu bądź odwołaniu os ób dedykowanych do kontaktu.
8. Dla skuteczności zawi adomienia Zleceniodawcy pr zez Brokera o zmianie osób dedykowanych
do kontaktu po stroni e Brokera, konieczne j est skierowanie pr zez Brokera infor macj i do
Zleceniodawcy, do j ednej z wyznaczonych pisemnie
pr zez Zleceniodawcę osób
kontaktowych oznaczonej w wykazie stanowi ącym Część II W ykaz osób kontaktowych.
9. Dla s kuteczności zawi adomienia Brokera pr zez Zleceniodawcę o zmianie osób dedykowanych
do kontaktu po stroni e Zleceniodawcy, konieczne j est skierowanie przez Zleceniodawcę
infor macj i do Brokera, do wyznaczonej na piś mie osoby/ osób oznaczonej /ych w
Zawiadomieniu o Pr zydziale Osób Dedykowanych oraz pr zez równoczesne s kierowani e na
adres
zmianaumowy@pkbroker .pl.
W
razie
zmiany
adresu
e-mail,
adresu
korespondencyj nego/siedziby, numerów telefonów, Strony zobowiązuj ą się do pisemnego
powiadomi enia o nowych danych. W pr zypadku niezawiadomienia o zmianie powyżs zych
danych teleadresowych, doręczenia na dot ychczas znany drugiej Stronie adres uznaj e się za
skuteczne.
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10. W przypadku ws kazani a przez Zleceniodawcę osób innych ni ż ws kazanych w Części II W ykaz
osób kontaktowych w postaci zawiadomieni a za pośrednictwem poczt y elektronicznej lub
rozmowy osobistej lub rozmowy telefonicznej , j eżeli z kores pondencj i/komuni kacj i między
Stronami wyni kać będzie, że osoby te został y dodat kowo powołane przez Zleceniodawcę w
zakresie w j aki m zostały powołane, Broker uprawniony j est do pr zyj ęcia, że prowadzenie z
tak powołanymi przez Zleceniodawcę os obami j est skuteczne dla tych czynności i
uprawnione.
II. Przekazywanie Por ady
1 . Broker udziela Porady brokers kiej zgodnie z warunkami wyni kaj ącymi z załączni ka nr 5 do

Umowy Serwisu Brokerskiego - Regulaminu Udzielania Porad Brokerskich.
2 . Doręczenie Porady br okers kiej następuj e zgodnie z wolą Zleceniodawcy i odbywa się w

3.

4.

5.

6.

7.

następuj ący sposób:
a) w For mie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego, lub podczas os obistego
spotkania;
lub
b) w For mie pisemnej – j eżeli Klient posiada regularny dostęp do internetu za
pośrednictwem: poczt y elektronicznej bądź Strefy Klienta;
lub
c) strony internetowej - j eżeli Klient posiada regularny dostęp do internetu i klient wyraził
zgodę na taki sposób przekazania infor macj i, a także spełnione zost ały pozostałe war unki
określone art. 9 ust . 4 Ustawy o dystr ybucj i.
Doręczenie Porady br okers kiej może nastąpić również na Innym tr wał ym noś ni ku jeżel i
Zleceniodawca złożył taki wniosek lub wyraził takie żądanie w postaci zgody na stosowanie
Innego trwałego nośni ka w oś wiadczeniu w Części IV Regulami nu.
Posiadanie regularnego dostępu do Internet u w s zczególności st wierdza się na podstawie
podania adresu poczty elektronicznej , co j est równoznaczne z oświadczeniem, że
Zleceniodawca posiada regularny dostęp do Internetu, chyba, że regularny dostęp do
internetu potwierdzić można również na podstawie innych oś wiadczeń lub dowodów.
W pr zypadku, w któr ym Zleceniodawca dokonał wyboru doręczenia Porady brokers kiej w
sposób pr zewidziany w Części V Dział II ust. 2 b lub 2 c lub Części V Dział II ust . 3
Regulaminu, może on w każdej chwili złożyć wniosek o pr zekazanie Porady brokers kiej w
sposób pr zewidziany w Części V Dział II us t. 2 a Regulaminu.
Wybór doręczenia Por ady brokers kiej za poś rednictwem operatora pocztowego lub podczas
osobistego spot kania, o któr ym mowa w Części III Dział II ust. 2 a Regulaminu wiąże si ę z
wydłużonym czasem oczeki wania na wymianę korespondencj i między Stronami.
Zaws ze gdy wybrana przez Zleceniodawcę f or ma pr zekazania Porady brokers kiej wymagać
będzie pr zekazania jej do placówki pocztowej lub kuriera, czas pr zekazania Porady
brokers kiej wydłuży s ię o czas związany z procesem nadania i czas związany z procesem
doręczenia pr zez zewnętrznego operatora j akim posłuży się Broker. Broker nie ma wpł ywu
ani nie odpowiada za czas związany z procesem doręczenia Porady brokers kiej przez
zewnętrznego operatora ani za s kuteczność i prawidłowość wykonania usługi pr zez
zewnętrznego operatora.

III . Rej estrowanie wymiany danych
1. Wzaj emne pr zekazywanie danych pomiędzy Stronami dokonywane będzie w sposób
umożliwiaj ący ich wielokrotne odczytanie. Maj ąc jednak na uwadze wzaj emny interes Stron
związany z efekt ywnym przekazywaniem infor macj i i składani em oś wiadczeń woli nie
wymagaj ących for my pisemnej , Strony dopus zczaj ą wymianę infor macj i w for mie
telefonicznej .
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wymiany infor macj i oraz wysokiej j akość usług,
rozmowy telefoniczne związane z wykonywaniem warunków Umowy Ser wisu Brokers ki ego
między Stronami będą rej estrowane. Admi nistratorem danych osobowych j est Pol ska
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3.
4.

5.

6.

Kancelaria Brokers ka Sp. z o.o., dane pr zetwarzane są na podstawie niniej szego Regulami nu
i zgody Zleceniodawcy.
Zleceniodawca akcept uj ąc warunki niniej szego Regulami nu wyraża zgodę na rej estrowanie
rozmów telefonicznych.
Nieudzielenie zgody na rej estrowanie uniemożliwia kont ynuacj ę rozmowy, co s prawia, że
Zleceniodawca zobowiązany j est do podj ęcia innej formy kont aktu celem pr zekazania
Brokerowi danych infor macj i/decyzj i/oświadczeń. We ws kazanym powyżej pr zypadku,
Broker
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
s kut ki
braku
pr zekazania
infor macj i/decyzj i/oświadczeń pr zez Zleceniodawcę.
Broker dokłada należytej staranności aby urządzenia odpowiedzialne za rej estracj e był y
sprawne a ich oprogramowanie aktualizowane. Niezależnie od powyżs zego Broker zastr zega,
że mi mo udzielonej zgody na nagr ywanie zaistnieć mogą okoliczności w któr ych rozmowa
nie zostanie zarej estrowana z powodów niezależnych od Brokera.
W przypadku braku zgody Zleceniodawcy bądź os ób oddelegowanych pr zez niego do
kontaktu z Brokerem na rej estrowanie rozmowy lub awarii ur ządzenia nagr ywaj ącego, Broker
ma prawo do nat ychmi astowego zakończenia rozmowy.
CZĘŚĆ SZÓSTA
POSTANOWIENIA K OŃCOWE REGULAMINU

1. Niniej szy Regulamin przekazano Zleceniodawcy wraz z Umową Serwisu Brokers kiego.
2. Broker wykonuj e czynności brokers kie pr zy pomocy osób fizycznych wpisanych do rej estru
brokerów.
3. Zgodnie z art. 34 ust 8 pkt 1 Ustawy o dyst rybucj i Broker wykonuj e czynności bezpośr ednio
związane z czynnościami brokers ki mi pr zy pomocy os ób nie wpisanych do rej estru brokerów,
o ile wykonywane są one pod nadzorem osób o któr ych mowa w art. 34 ust 8 pkt 2 Ustawy o
dystr ybucj i.
4. Osoby fizyczne, wykonuj ące czynności brokers kie okazuj ą przy pierws zej czynności
Zleceniodawcy upoważnienie do działania w i mieniu Brokera za pośrednictwem internetu, pod
adresem https://pkbroker.pl/upowaznienia ( plik zabezpieczony hasłem „mój pkbroker”), lub w
Strefie Klienta, lub zgodnie z pkt 3 Postanowień Ogólnych niniej szego Regulaminu.
5. Zmiany niniej szego Załączni ka nr 9 w zakr esie Części I, III, V i V I mogą być dokonywane
przez Pols ką Kancelarię Brokers ką Sp. z o.o. Infor macj a o zmianach będzie niezwłocznie
publikowana w Strefie Klienta lub na stronie internetowej www.pkbroker.pl lub na stronie
ws kazanej w korespondencj i o zmianie regulaminu, z j ednoczesnym powiadomi eniem
Zleceniodawcy w sposób odpowiadaj ący przyj ętej metodzie komunikacj i i w sposób
umożliwiaj ący zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu pr zez Zleceniodawcę. J eżel i
Zleceniodawca w ter minie 14 dni kalendar zowych od dnia otrzymania infor macj i o zmianach
Regulaminu nie wypowie Umowy Serwisu Brokers kiego, uznaj e się, że zmiany te zaakcept ował.
6. W pozostał ym nieuregulowanym niniej szym załączni kiem zakresie Strony obowiązuj ą war unki
Umowy Ser wisu Brokerskiego a także j ej załączni ków, w s zczególnoś ci Kodeks u Dzi ał II
(OWU) oraz Cenni ka.
7. Dokument y wypełnianie przez Zleceniodawcę a stanowiące części/ składowe (Część II i Część
IV) do niniej szego Regulaminu w s zczególnych przypadkach mogą przewidywać dodat kowe
warunki komuni kacj i między Stronami, znaczenie nadr zędne pr zypisuj e się j ednak Umowie i
niniej szemu Regulami nowi.
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