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Wyciąg z Polityki przeciwdziałania przyjmowaniu lub przekazywania nieuprawnionych świadczeń w  Opera Domu 
Maklerskim sp. z o.o.  

§ 1. 

1. Opera Dom Maklerski sp. z o.o. („Dom Maklerski”) jako podmiot prowadzący działalność 

maklerską jest zobowiązany w relacjach ze swoimi Klientami, w zakresie przyjmowania  

i przekazywania płatności w postaci opłat i prowizji lub świadczeń nie mających charakteru 

pieniężnego, do działania w sposób profesjonalny, rzetelny i przejrzysty, kierując się zasadami 

uczciwego obrotu oraz najlepiej pojętym interesem Klienta.   

2. Dom Maklerski wdraża politykę przeciwdziałania przyjmowaniu lub przekazywania 

nieuprawnionych świadczeń, w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka naruszenia (narażenia na 

uszczerbek) słusznych interesów Klienta, w wyniku przyjęcia lub przekazania nieuprawnionego 

świadczenia w związku z usługą świadczoną na jego rzecz. 

3. Dom Maklerski stosuje zasady dotyczące przeciwdziałania przyjmowaniu lub przekazywania 

nieuprawnionych świadczeń (zachęty) zarówno do podstawowych jak i dodatkowych usług 

maklerskich świadczonych na rzecz Klienta.  

4. Zasady określone w polityce mają zastosowanie w każdym przypadku gdy, Dom Maklerski 

przyjmuje lub przekazuje świadczenie w powiązaniu ze świadczeniem usługi na rzecz Klienta.  

 

§ 2. 

(...) 

1. Dom Maklerski w związku ze świadczeniem usług maklerskich na rzecz Klientów Detalicznych  

i Klientów Profesjonalnych przyjmuje lub przekazuje świadczenia pieniężne, w tym opłaty  

i prowizje lub świadczenia niepieniężne, uznane w świetle przepisów prawa za uprawnione, 

wyłącznie:  

 od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu lub na rzecz Klienta lub osoby działającej  

w jego imieniu lub 

 jeżeli są niezbędne dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta, lub 

 jeżeli przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej została przekazana 

Klientowi informacja o innych świadczeniach pieniężnych, w tym innych opłatach  

i prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, niż wymienione w dwóch punktach powyżej, 

w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, i że są one 

przyjmowane lub przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej, która ma być 

świadczona na rzecz Klienta.   

2. Dom Maklerski w celu zapewnienia zgodności swoich działań z przepisami prawa, realizuje 

politykę za pomocą wdrożonych metod: 

 klasyfikowania rodzaju wszystkich płatności przyjmowanych i przekazywanych w związku  

z daną usługą świadczoną na rzecz Klienta, 

 kategoryzacji przyjmowanych i przekazywanych rodzajów płatności jako uprawnionych jako 

należność za świadczoną usługę lub nieuprawnionych,  

 analizy przyjmowanych i przekazywanych płatności z punktu widzenia wypełnienia wymogu 

związanego z poprawą jakości świadczonych usług i obowiązku informacyjnego wobec 

Klienta, 

 dostosowania przyjmowanych i przekazywanych płatności do wymogów warunkujących 

uznania ich za dopuszczalne (to jest nie zakazane).  

3. Dom Maklerski stosuje politykę dotyczącą zachęt zarówno w stosunku do potencjalnego Klienta 

(przed zawarciem umowy) jak i w czasie trwania umowy zawartej z Klientem o świadczenie usług 

maklerskich. 

4. Zasady określone w polityce służą jednocześnie do weryfikacji okoliczności związanych  

z przyjmowaniem lub przekazywaniem świadczeń przez Dom Maklerski pod kątem ewentualnego 

konfliktu interesów. Domniemanie wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów będzie wynikiem 



 

 

 
 

 

Wyciąg z Polityki przeciwdziałania przyjmowaniu lub przekazywania nieuprawnionych świadczeń w  Opera Domu 
Maklerskim sp. z o.o.  

braku dobrej wiary w zakresie aktywności inwestycyjnej pracowników, osób powiązanych z Domem 

Maklerskim oraz osób bliskich w rozumieniu "Regulaminu zarządzania konfliktami interesów  

w Opera Dom Maklerski sp. z o.o." 

5. W zakresie aktywności Domu Maklerskiego polegającej na promowaniu zachowań inwestycyjnych 

swoich Klientów i potencjalnych Klientów, jako zachęt nie traktuje się drobnych prezentów i gestów 

grzecznościowych o wartości niższej niż 100 zł.  

 

(...) 

 


