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Oświadczenie
Niżej wskazanym osobom udzielam pełnomocnictwa do działania w moim imieniu i do wykorzystywania wszystkich 
praw lub podejmowania wszystkich czynności, do których wykonania jestem upoważniony, zobowiązany lub umo-
cowany w odniesieniu do kupowanych lub sprzedawanych walorów. W przypadku zastosowania elektronicznego 
systemu order routing odnosi się to także do tego systemu. To ograniczone pełnomocnictwo nie upoważnia pełnomoc-
nika do zamknięcia rachunku ani podpisania lub wystawienia dokumentów, ani do przyjmowania i przechowywania 
pieniędzy w moim imieniu, o ile nie otrzymał on prawidłowo sporządzonego dodatkowego pełnomocnictwa albo jed-
noznacznego pisemnego zlecenia w tym zakresie.

Ja,  zapewniam, że jestem upoważniony do wyznaczenia 
pełnomocnika, i potwierdzam to moim podpisem. 

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa

Nazwisko, imię:  Data  urodzenia: 

Ulica:    Nr: 

Kod pocztowy / miejscowość:   Kraj: 

aby wykonywał w moim imieniu działania niezbędne do realizacji transakcji giełdowych oraz giełdowych  
transakcji terminowych wszelkiego rodzaju.

By pełnomocnictwo stało się skuteczne, konieczne jest załączenie do niego kopii dowodu  
osobistego (awers i rewers) Pełnomocnika.

Pełnomocnik może w szczególności:
• zawierać transakcje finansowe, na papiery wartościowe oraz giełdowe transakcje terminowe wszelkiego  

rodzaju, włącznie z transakcjami na opcje,
• składać zabezpieczenia dla tych transakcji,
• wykonywać prawa z tych transakcji,
• spełniać zobowiązania z tytułu tych transakcji na koszt mojego rachunku,
• oraz zamawiać pozyskiwanie danych kursowych w czasie rzeczywistym.

Pełnomocnik jest ponadto uprawniony do przyjmowania w moim imieniu rozliczeń, wyciągów z rachunków,  
zestawień i innych dokumentów pozostających w związku z tymi transakcjami, a także do sprawdzania tych  
dokumentów i ich uznawania.

Pełnomocnik nie jest umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw. Transakcje odbywają się zgodnie  
z terminami giełdowymi oraz ewentualnie zgodnie z warunkami specjalnymi, a także zgodnie z warunkami  
specjalnymi obowiązującymi dla transakcji na warrantach i na papierach wartościowych.

Udzielone pełnomocnictwo odnosi się wyłącznie do mojego rachunku handlowego:

Numer konta: 

X  X
Data, miejscowość, podpis Mocodawcy Data, miejscowość, podpis Pełnomocnika

PEŁNOMOCNICTWO
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