Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne
zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego;
b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego;
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie;
Rekomendacja Inwestycyjna – rekomendacja nabycia lub zbycia określonych Instrumentów Finansowych, albo powstrzymania się od zawarcia
transakcji dotyczącej tych instrumentów, udzielana Klientowi w ramach
świadczenia na jego rzecz, na podstawie zawartej Umowy, usługi doradztwa inwestycyjnego;
Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć publicznie dostępne
strony internetowe (WWW) o adresie www.deutschebank.pl oraz
http://dbmakler.pl/, na których znajdują się w szczególności: opisy produktów wraz z obowiązującymi regulaminami, stawkami oprocentowania
oraz informacje o wysokości opłat i prowizji;
Tabela Opłat - należy przez to rozumieć Tabelę opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.;
Umowa - umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zawierana i wykonywana zgodnie z Regulaminem;
Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538 z późn. zm.).

§1
1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. wynikające z zawarcia Umowy o doradztwo inwestycyjne oraz zasady świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu
zorganizowanego.
Regulamin określa w szczególności warunki zawierania, wykonywania
i rozwiązywania Umowy o doradztwo inwestycyjne.
2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
Bank – Deutsche Bank Polska Spółkę Akcyjną w Warszawie;
Biuro Maklerskie – jednostka organizacyjna Banku, w ramach której
prowadzona jest działalność maklerska w tym także polegająca na świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Bankiem Umowę;
RCI – Regionalne Centrum Inwestycyjne - jednostka organizacyjna Banku,
w ramach której wykonywane są czynności związane z prowadzeniem
przez Bank działalności maklerskiej;
Konflikt Interesów - znane Biuru Maklerskiemu okoliczności mogące
doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku lub
osoby z nim powiązanej a obowiązkiem działania przez Biuro Maklerskie
w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
a) Bank lub osoba powiązana z Bankiem może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez
co najmniej jednego Klienta Banku;
b) Bank lub osoba z nim powiązana posiada obiektywny powód, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub
grupy Klientów;
c) Bank lub osoba z nim powiązana posiada obiektywny powód, aby preferować interes własny lub osoby trzeciej w stosunku do interesów co
najmniej jednego Klienta Banku;
Instrumenty Finansowe – krajowe i zagraniczne:
1) papiery wartościowe;
2) niebędące papierami wartościowymi:
a) tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,
b) instrumenty rynku pieniężnego,
c) finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp
procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy
walutowe,
d) opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na
stopy procentowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje, oraz inne
równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie;
Obrót Zorganizowany - obrót papierami wartościowymi lub innymi
Instrumentami Finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu;
Portfele Modelowe – proponowane przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego zestawienie konkretnych Instrumentów Finansowych, bądź propozycja alokacji aktywów w poszczególne kategorie Instrumentów Finansowych, wchodzących w skład portfeli Klientów, w ramach uzgodnionych
z Klientami strategii inwestycyjnych;
Papiery Wartościowe – papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy, tj.:
a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity

Tryb i warunki zawierania, wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy
§2
1. Biuro Maklerskie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego na zasadach
określonych obowiązującymi przepisami oraz w zakresie posiadanych zezwoleń.
2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej. Klient w Umowie potwierdza,
że przed zawarciem Umowy zapoznał się z treścią Regulaminu oraz przekazanych mu informacji, o których mowa w ust. 3 poniżej.
3. Przed zawarciem Umowy, Biuro Maklerskie przekazuje potencjalnemu
Klientowi w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji (o ile taka forma została wybrana przez Klienta) Regulamin oraz
szczegółowe informacje dotyczące Biura Maklerskiego oraz usługi doradztwa inwestycyjnego, która ma być świadczona na podstawie zawieranej
Umowy.
4. Informacje dotyczące Biura Maklerskiego oraz usługi doradztwa inwestycyjnego zawierają w szczególności:
a) dane dotyczące Biura Maklerskiego, Banku oraz podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, w której skład wchodzi Bank;
b) dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Biurem Maklerskim;
c) nazwę organu nadzoru, który udzielił Bankowi zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;
d) wskazanie zakresu usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie;
e) wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego na podstawie zawieranej Umowy;
f) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z usługą doradztwa inwestycyjnego;
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2. Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że potencjalny
Klient potwierdzi w formie pisemnej lub innej, uzgodnionej z Biurem Maklerskim, otrzymanie informacji wskazanej w ust. 1 powyżej oraz wyraźnie
potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
3. W trakcie obowiązywania Umowy Biuro Maklerskie niezwłocznie informuje Klienta o powstających Konfliktach Interesów związanych ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klienta, w sposób pozwalający Klientowi podjęcie świadomej decyzji, co do kontynuowania
Umowy. Biuro Maklerskie wstrzymuje się od świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego do momentu otrzymania od Klienta wyraźnego
oświadczenia o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy. Przepisy ust. 1 i ust.
2 powyżej stosuje się odpowiednio.
§5
1. Osoba zamierzająca zawrzeć z Biurem Maklerskim Umowę, przedkłada
dokumenty pozwalające Biuru Maklerskiemu na prawidłową identyfikację
tej osoby, tj.:
a) w przypadku osób fizycznych - dokument stwierdzający tożsamość
danej osoby w rozumieniu właściwych przepisów;
b) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z właściwego rejestru oraz dokumenty, o których mowa w lit. a) powyżej w odniesieniu do osób reprezentujących daną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej;
c) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
2. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest przez pełnomocnika potencjalnego Klienta, przed jej zawarciem Biuru Maklerskiemu musi zostać doręczone pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie do zawarcia
Umowy w imieniu mocodawcy, lub inny dokument, z którego wynika
uprawnienie do reprezentowania potencjalnego Klienta przy zawarciu
Umowy.
3. Dokumenty przedkładane przez potencjalnego Klienta będącego zagraniczną: osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powinny być poświadczone:
a) w formie Apostille przez właściwy organ kraju pochodzenia dokumentu jeśli kraj ten nie jest sygnatariuszem Konwencji Haskiej,
b) przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Biuro Maklerskie może odstąpić od wymogu poświadczenia lub tłumaczenia niektórych dokumentów, o których mowa w ust. 3.
5. Biuro Maklerskie, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, ze zm.),
w szczególności w celu prawidłowej identyfikacji potencjalnego Klienta
może zażądać od osoby zamierzającej zawrzeć Umowę dodatkowo dokumentów innych, niż określone w ust. 1 i 2.
6. Umowa może być również zawarta poprzez dostarczenie do Biura Maklerskiego, wypełnionych przez potencjalnego Klienta wszystkich wymaganych dokumentów z podpisami potencjalnego Klienta oraz kopii dokumentów wymaganych zgodnie z ust. 1, 2, 3 i 5 powyżej potwierdzonych
za zgodność z oryginałem przez notariusza, polskie przedstawicielstwo
dyplomatyczne lub polski urząd konsularny. Własnoręczność podpisu potencjalnego Klienta na dokumentach, o których mowa wyżej, powinna
być potwierdzona przez notariusza, polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny. Biuro Maklerskie wysyła do Klienta
podpisany egzemplarz Umowy w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania przez Biuro Maklerskie podpisanej przez Klienta Umowy, chyba że strony postanowią inaczej.
7. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony.

§3
1. Przed zawarciem Umowy, Biuro Maklerskie zwraca się do potencjalnego
Klienta o przedstawienie informacji dotyczących jego wiedzy w zakresie
inwestowania w Instrumenty Finansowe, doświadczenia inwestycyjnego,
wysokości środków, które zamierza zainwestować oraz celów inwestycyjnych, a także o przedstawienie informacji dotyczących maksymalnego poziomu i rodzaju ryzyka, jakie potencjalny Klient jest w stanie zaakceptować w ramach realizacji wskazanych celów inwestycyjnych (ocena profilu
inwestycyjnego Klienta).
2. Na podstawie informacji uzyskanych od potencjalnego Klienta, Biuro
Maklerskie dokonuje oceny, czy usługa doradztwa inwestycyjnego, która
ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, jest odpowiednia
dla tego potencjalnego Klienta oraz określa jakie strategie inwestycyjne w
ramach usługi doradztwa inwestycyjnego mogą być Klientowi zaoferowane.
3. W przypadku, gdy w oparciu o informacje otrzymane od potencjalnego
Klienta, Biuro Maklerskie uzna, że usługa doradztwa inwestycyjnego lub
wybrana przez Klienta strategia inwestycyjna nie jest dla niego odpowiednia, ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne, umowa
o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego nie może być z Klientem
zawarta.
4. W przypadku, gdy potencjalny Klient odmawia udzielenia informacji,
niezbędnych do dokonania oceny profilu inwestycyjnego Klienta, Umowa
z Klientem nie może być zawarta.
5. Biuro Maklerskie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji
uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, w tym
przedstawionych przez potencjalnego Klienta danych, o których mowa
w ust. 1 powyżej, zgodnie z przepisami Ustawy, dotyczącymi tajemnicy
zawodowej.
§4
1. Przed zawarciem Umowy, Biuro Maklerskie informuje potencjalnego
Klienta w formie pisemnej lub jeśli potencjalny Klient wyraża taką wolę,
za pomocą elektronicznych nośników informacji na wskazany przez niego
adres poczty e-mail, o istniejących Konfliktach Interesów związanych ze
świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz tego potencjalnego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Biura Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku wystąpienia Konfliktu Interesów
nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta. Informacja zawiera dane pozwalające potencjalnemu Klientowi podjęcie świadomej decyzji, co do
zawarcia Umowy.

§6
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g) opis kosztów, jakie Klient będzie ponosił w związku z usługą doradztwa
inwestycyjnego, w tym w szczególności wskazanie opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie oraz opłat i prowizji pobieranych
przez podmioty, z których pośrednictwa korzysta Biuro Maklerskie
w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego,
z zastrzeżeniem, że wysokość indywidualnych opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie z tytułu świadczenia na rzecz danego
Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego określona zostanie
w Umowie;
g) wskazanie podstawowych zasad załatwiania przez Biuro Maklerskie
skarg Klientów składanych w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego;
h) wskazanie podstawowych zasad postępowania Biura Maklerskiego
w przypadku powstania Konfliktu Interesów.
5. Dostarczanie potencjalnemu Klientowi przez Biuro Maklerskie informacji,
o których mowa w ust. 3 powyżej, za pomocą elektronicznych nośników
informacji może nastąpić, jeżeli osoba, do której kierowane są informacje, mając wybór między informacjami na papierze lub na elektronicznym
nośniku informacji, wskazuje konkretnie na tę drugą możliwość.

4. Biuro Maklerskie nie jest zobowiązane do udzielania Rekomendacji Inwestycyjnych oraz przekazywania Klientowi Portfeli Modelowych na każde
żądanie Klienta.
§ 10
1. Biuro Maklerskie, na podstawie zawartej Umowy, zobowiązuje się do
przygotowywania w oparciu o potrzeby i indywidualną sytuację Klienta
oraz do przekazywania Klientowi, lub upoważnionemu pełnomocnikowi
Klienta:
1) Rekomendacji Inwestycyjnych dotyczących:
a. kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany lub wykupu określonych Instrumentów Finansowych albo powstrzymania się od zawarcia
transakcji dotyczącej tych instrumentów, lub
b. wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego Instrumentu Finansowego, do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany wykonania lub wykupu Instrumentu Finansowego, lub
2) propozycji Portfela Modelowego.
2. Rekomendacje Inwestycyjne oraz Portfele Modelowe przygotowywane
w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego dla poszczególnych strategii
inwestycyjnych, są sporządzane przez uprawnionych pracowników Biura
Maklerskiego, zatrudnionych w Zespole Doradztwa Inwestycyjnego,
w oparciu o:
a. analizy i rekomendacje sporządzane przez podmioty z Grupy Deutsche
Bank, lub
b. publicznie dostępne informacje, publikacje, raporty, rekomendacje,
opracowania analityczne, dane statystyczne itp, lub
c. analizę własną, w szczególności analizę fundamentalną, techniczną lub
portfelową.
3. Rekomendacje Inwestycyjne oraz Portfele Modelowe przekazywane są
Klientom niezwłocznie po ich sporządzeniu, wyłącznie przez upoważnionych pracowników Biura Maklerskiego, RCI oraz Oddziałów Banku:
a. w formie ustnej (za pośrednictwem telefonu), lub
b. w formie pisemnej, lub
c. w formie elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej), o ile Klient wyraził taką wolę.
4. Rekomendacje Inwestycyjne w formie ustnej mogą być również przekazywane Klientom w oparciu o ocenę sytuacji rynkowej lub analizę, sporządzoną samodzielnie przez uprawnionego maklera papierów wartościowych lub doradcę inwestycyjnego, w szczególności analizę fundamentalną, techniczną lub portfelową. Rozmowy telefoniczne, w trakcie których przekazywane są Rekomendacje Inwestycyjne lub Portfele Modelowe, są rejestrowane i przechowywane przez Biuro Maklerskie na elektronicznych nośnikach informacji.
5. Rekomendacje Inwestycyjne oraz Portfele Modelowe mogą być przekazywane wyłącznie, Klientom, na rzecz których Biuro Maklerskie świadczy
usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia
Instrumentów Finansowych, chyba, że Umowa z Klientem stanowi inaczej.
6. Lista pracowników Biura Maklerskiego, RCI oraz Oddziałów Banku, upoważnionych do sporządzania oraz przekazywania Rekomendacji Inwestycyjnych lub Portfeli Modelowych, podawana jest do wiadomości Klientów
w siedzibie Biura Maklerskiego, RCI oraz Oddziałów Banku, jest dostępna
na Stronie Internetowej Biura Maklerskiego oraz na życzenie Klienta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Ocena indywidualnej sytuacji Klienta, o której mowa w ust. 1, następuje
w procesie oceny profilu inwestycyjnego Klienta zgodnie z §3, w wyniku
której określona zostaje odpowiednia dla Klienta strategia inwestycyjna.
Upoważniony pracownik Biura Maklerskiego, RCI lub Oddziału Banku,
przed przekazaniem Rekomendacji Inwestycyjnej lub Portfela Modelowego Klientowi bierze pod uwagę również inne okoliczności wpływające na

§7
Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Biuro Maklerskie na
piśmie o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie. Zmiany te są
skuteczne wobec Biura Maklerskiego od momentu otrzymania informacji.
§8
1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej, rozwiązanie Umowy następuje wskutek
wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub Biuro Maklerskie. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej. Rozwiązanie Umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.
2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Biuro Maklerskie, Klient jest
powiadamiany pisemnie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru)
o fakcie wypowiedzenia Umowy oraz o trybie i sposobie rozliczeń
z Biurem Maklerskim. w trakcie okresu wypowiedzenia Klient zobowiązuje się do wniesienia wszelkich należnych opłat i prowizji na rzecz Biura
Maklerskiego.
3. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym; pozostaje on zobowiązany do zapłaty na rzecz Biura Maklerskiego wszystkich należnych opłat i prowizji z tytułu świadczonych usług
objętych Umową, a prowizje i opłaty dotychczas niewymagalne, stają się
wymagalne z dniem wypowiedzenia Umowy.
4. Biuro Maklerskie może, na podstawie art. 746 Kodeksu cywilnego, wypowiedzieć z ważnego powodu Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Zasady świadczenia usług
§9
1. Biuro Maklerskie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie
Instrumentów Finansowych dopuszczonych do Obrotu Zorganizowanego
na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Umowie.
2. Świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego polega w szczególności na
sporządzaniu i przekazywaniu Klientowi:
a) Rekomendacji Inwestycyjnych;
b) Portfeli Modelowych.
3. Biuro Maklerskie samodzielnie dokonuje wyboru zarówno kategorii jak
i konkretnych Instrumentów Finansowych, które są przedmiotem świadczonej przez Biuro Maklerskie usługi doradztwa inwestycyjnego oraz zakresu i częstotliwości produktów oferowanych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, chyba że te parametry usługi zostały uzgodnione indywidualnie w Umowie z Klientem.
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1. Biuro Maklerskie może odmówić zawarcia Umowy. Odmowa zawarcia
Umowy może wynikać w szczególności z/ze:
a) stwierdzenia, że przedstawione przez potencjalnego Klienta dokumenty budzą wątpliwość, co do ich autentyczności;
b) stwierdzenia wad oświadczeń woli złożonych przez potencjalnego
Klienta lub jego przedstawiciela;
c) niedostarczenia wymaganych dokumentów lub informacji;
d) stwierdzenia przez Biuro Maklerskie, w związku z oceną, o której mowa w § 3 ust. 2, że usługa świadczona na podstawie Umowy lub wybrana przez Klienta strategia inwestycyjna, jest nieodpowiednia dla
danego Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne.
2. Biuro Maklerskie może odmówić zawarcia Umowy także w przypadku nie
przedstawienia przez potencjalnego Klienta wszystkich wymaganych
przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, informacji, pozwalających na
identyfikację Klienta, lub osoby działającej w imieniu Klienta.
3. Decyzję o odmowie zawarcia Umowy podejmuje Dyrektor Biura Maklerskiego. O podjęciu decyzji o odmowie zawarcia Umowy i uzasadnieniu
odmowy, Biuro Maklerskie informuje potencjalnego Klienta pisemnie w
terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.

ocenę potrzeb i indywidualnej sytuacji Klienta, o ile został o nich wcześniej poinformowany przez Klienta.
8. W celu zapewnienia, że zakres świadczonej na rzez Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego jest dla Klienta odpowiedni, Klient zobowiązuje się do
bieżącego informowania Biura Maklerskiego na piśmie o zmianie swojej
sytuacji finansowej, wiedzy i doświadczeniu w zakresie inwestowania
w Instrumenty Finansowe, celu inwestycyjnym i maksymalnym akceptowalnym poziomie i ryzyka.
9. Klient zobowiązany jest do składania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych w związku z przekazywaną Rekomendacją Inwestycyjna
lub Portfelem Modelowym, wyłącznie w Biurze Maklerskim, chyba, że w
Umowie uzgodniono inaczej.
10. Na żądanie Klienta, Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi, w uzgodniony
z nim sposób, uzasadnienie przekazanych Klientowi Rekomendacji Inwestycyjnych oraz Portfeli Modelowych. Dokumenty źródłowe, o których
mowa w ust. 2, będące podstawą sporządzanych Rekomendacji Inwestycyjnych oraz Portfeli
Modelowych mogą być przekazywane Klientowi, tylko o ile taki obowiązek wynika z właściwych przepisów prawa oraz po otrzymaniu zgody właściwego podmiotu (np. sporządzającego raport lub analizę będącą dokumentem źródłowym), jeżeli taka zgoda jest wymagana.

zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A., powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawę, przepisy wykonawcze do Ustawy, oraz Kodeks Cywilny.
2. Wszelkie spory cywilne o prawa majątkowe powstałe między stronami
w związku z wykonywaniem postanowień Umowy, bez względu na ich
podstawę prawną, rozpatruje właściwy sąd powszechny.
§ 16
1. Informacja o planowanych zmianach w Regulaminie przekazywana jest
Klientom co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia ich w życie za
pomocą listu zwykłego lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej, o ile taki w sposób został wskazany przez Klienta, a także poprzez zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej.
2. Klient nie wyrażający zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu może
po doręczeniu mu proponowanych zmian Regulaminu rozwiązać Umowę
w trybie § 8 ust. 3 Regulaminu. Do upływu terminu rozwiązania Umowy
stosuje się Regulamin w jego dotychczasowym brzmieniu. Poinformowanie przez Klienta o braku zgody na zmianę Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy ze skutkami dla obu stron.
3. Zmieniony Regulamin wiąże strony, jeśli Klient nie wypowiedział Umowy
w ciągu 14 dni od doręczenia mu proponowanych zmian Regulaminu.
4. Poza podstawami zmian przewidzianymi w postanowieniach Umowy oraz
Regulaminu, mających zastosowanie do Klienta, Biuro Maklerskie jest
uprawnione do jednostronnej zmiany nie wynegocjowanych indywidualnie postanowień Umowy oraz postanowień Regulaminu w następujących
przypadkach:
a) zmiany regulacji prawnych, które pociągać będą za sobą konieczność
dostosowania Umowy lub Regulaminu do wymogów prawa, w tym
także wymogów wynikających z aktów prawa Unii Europejskiej, podlegających bezpośredniej implementacji do prawa krajowego –
w zakresie w jakim regulacje te stosować się będzie także do już zawartych umów o świadczenie usług maklerskich,
b) wydania aktów administracyjnych publicznych organów regulacyjnych,
w tym w szczególności organów nadzorczych nad działalnością Banku
– w zakresie w jakim regulacje te będą pociągać za sobą konieczność
dostosowania do nich już zawartej Umowy, lub obowiązującego Regulaminu,
c) konieczności wykonania wyroku sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych oraz organów sądowych Unii Europejskiej,
d) wprowadzenia lub poszerzenia nowych środków technicznych służących do świadczenia usług objętych Umową,
e) rozszerzenia zakresu oferty Biura Maklerskiego o kolejne usługi albo
tryby (kanały) ich świadczenia.

Odpowiedzialność
§ 11
1. Biuro Maklerskie zobowiązuje się do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego z zachowaniem należytej staranności, zapewnieniem rzetelności przy sporządzaniu i udzielaniu Rekomendacji Inwestycyjnych i Portfeli
Modelowych oraz ujawnianiu ewentualnego Konfliktu Interesów istniejącego w chwili ich sporządzania lub przekazywania.
2. Należytą staranność określa się z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności prowadzonej przez Biuro Maklerskie.
§ 12
Biuro Maklerskie nie odpowiada za ewentualne straty lub utracone korzyści
poniesione przez Klienta w wyniku realizacji decyzji inwestycyjnych
podjętych na podstawie Rekomendacji Inwestycyjnych oraz przygotowanych
przez Biuro Maklerskie Portfeli Modelowych, o ile przy ich przygotowaniu i
udzielaniu Biuro Maklerskie oraz podmioty za które ponosi ono
odpowiedzialność, dołożyły należytej staranności.
Zasady naliczania opłat i prowizji
§ 13
1. W związku z tym, iż usługa doradztwa inwestycyjnego stanowi element
wykonywanych na rzecz Klienta przez Biuro Maklerskie kompleksowych
usług finansowych, świadczona jest ona na rzecz Klienta bez dodatkowej
odpłatności, chyba że inaczej określono w Umowie z Klientem.
2. Biuro Maklerskie pobiera od Klientów prowizje i opłaty z tytułu transakcji
zawieranych za pośrednictwem Biura Maklerskiego na podstawie przekazywanych Rekomendacji Inwestycyjnych oraz Portfeli Modelowych, zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat.

§ 17
Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 marca 2012 roku.

Skargi
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§ 14
Skargi i reklamacje, składane w związku ze świadczeniem usług objętych
Umową oraz niniejszym Regulaminem rozpatrywane będą w sposób
i terminach określonych w Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania
i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
Postanowienia końcowe
§ 15
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
przepisy Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania
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