UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A.
ZLECE• NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ
PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTO!CIOWYCH I RACHUNKU
PIENI"#NEGO NA RZECZ KLIENTA BANKU
Zwana dalej "Umow•" zawarta w dniu
pomi!dzy
Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A., z siedzib• w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16
zarejestrowanym pod numerem KRS 0000002963 w S•dzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII
Wydzia# Gospodarczy Krajowego Rejestru S•dowego, NIP 526-10-05-097, wysoko$% kapita#u
zak#adowego wynosi 70 950 000,00 z#otych, kapita# zosta# w pe#ni op#acony, reprezentowanym
w tej Umowie przez:

dalej zwanym "DMBH", a
Pani$/Panem:

(W#a$ciciel)

data i miejsce urodzenia:

obywatelstwo:

imiona rodziców /w przypadku nierezydenta/: ojca

:

matki:

adres zamieszkania
adres korespondencyjny
rodzaj i numer dokumentu to&samo$ci:
PESEL lub kod kraju wydaj•cego dok. to&samo$ci:
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):
Numer identyfikacji podatkowej lub inny numer identyfikacyjny nadany w kraju zamieszkania:
/w przypadku nierezydenta/

rodzaj identyfikacji :

, numer:

Urz•d Skarbowy wed#ug miejsca zamieszkania:
nr tel. domowego:

s#u&bowego:

komórkowego:

adres poczty elektronicznej (e-mail):

oraz
Pani$/Panem:
data i miejsce urodzenia:

(W#a$ciciel)
obywatelstwo:

adres zamieszkania:
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adres korespondencyjny:
rodzaj i numer dokumentu to•samo•ci:
PESEL lub kod kraju wydaj!cego dok. to•samo•ci:
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):
Urz!d Skarbowy wed"ug miejsca zamieszkania:
nr tel. domowego:

s"u•bowego:

komórkowego:

adres poczty elektronicznej (e-mail):
posiadaj!cym/-ymi w Banku Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”) rachunek bankowy o
numerze :
(„Rachunek Bankowy”)
zwanym dalej „Inwestorem”, DMBH oraz Inwestor zwani s! dalej "!cznie „Stronami”.
§1
1. DMBH zobowi!zuje si# do otwarcia i prowadzenia:
1) rachunku papierów warto•ciowych o numerze:
, na którym
ewidencjonowane b#d! instrumenty finansowe stanowi!ce w"asno•$ Inwestora.
2) rachunku pieni#•nego
o numerze:
na którym gromadzone b#d! •rodki pieni#•ne Inwestora przeznaczone do rozliczania transakcji.
2. DMBH zastrzega sobie prawo do zmiany numerów rachunków okre•lonych w ust. 1 po
uprzednim pisemnym poinformowaniu Inwestora o nowym numerze.
§2
1. DMBH zobowi!zuje si# do wykonywania, we w"asnym imieniu, lecz na rachunek sk"adaj!cego
zlecenie Inwestora, zlece% nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rynku
zorganizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zlece% Inwestora
przekazanych do DMBH zgodnie z ust. 2 lub z"o•onych w DMBH, zgodnie z ust. 3.
2. Z zastrze•eniem postanowie% Umowy oraz Regulaminu, o którym mowa w § 3, Inwestor mo•e
przekazywa$ zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (oraz zlecenia anulowania
lub modyfikacji tych zlece%) oraz inne dyspozycje zwi!zane ze •wiadczeniem us"ug maklerskich,
za po•rednictwem Banku, z którym zawar" Umow# o •wiadczenie przez Bank Handlowy w
Warszawie S.A. us"ug przyjmowania i przekazywania zlece% nabycia lub zbycia papierów
warto•ciowych („Umowa z Bankiem”).
3. Z zastrze•eniem postanowie% Umowy oraz Regulaminu, o którym mowa w § 3, niezale•nie od
sk"adania zlece% w Banku i ich przekazywania za po•rednictwem Banku do DMBH, Inwestor
mo•e sk"ada$ zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (oraz zlecenia anulowania
lub modyfikacji tych zlece%) oraz inne dyspozycje zwi!zane ze •wiadczeniem us"ug maklerskich
w DMBH.
4. W zakresie nieuregulowanym w odr#bnych umowach z Klientem, DMBH zobowi!zuje si# do
przyjmowania i przekazywania zlece% nabycia lub zbycia innych ni• papiery warto•ciowe
instrumentów finansowych, w szczególno•ci instrumentów rynku niepublicznego oraz tytu"ów
uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania a tak•e, o ile jest to niezb#dne do
przyjmowania lub przekazywania powy•szych zlece% – do prowadzenia rachunku lub ewidencji
takich instrumentów.
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§3
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si• postanowienia „Regulaminu
wykonywania przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zlece! nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów warto"ciowych i
rachunków pieni•#nych” ($Regulamin$), stanowi%cego integraln% cz•"& Umowy.
§4
1. Tryb i warunki sk'adania przez Inwestora zlece! i dyspozycji w Banku okre"la Umowa z
Bankiem.
2. Z zastrze#eniem postanowie! Regulaminu, w przypadku, sk'adania przez Inwestora zlece! i
dyspozycji w DMBH:
1) Inwestor sk'adaj%c pisemne zlecenie pos'uguje si• wzorem podpisu, pod warunkiem
uprzedniego z'o#enia wzoru podpisu w DMBH, w formie okre"lonej przez DMBH;
2) na warunkach okre"lonych w Regulaminie, DMBH zobowi%zuje si• do przyjmowania od
Inwestora zlece! i dyspozycji za po"rednictwem telefonu, telefaksu, elektronicznych
no"ników informacji zwanych w tre"ci Umowy Serwisem Online DMBH („SOD”) lub innych
urz%dze! technicznych*;
3. Brzmienie has'a okre"la Za'%cznik nr 1 do Umowy. Has'o mo#e zosta& ustalone lub zmienione
po zawarciu Umowy w trybie oraz sposób okre"lony w ust. 4.
4. Zmiana has'a mo#e nast%pi& w ka#dej chwili, na #%danie którejkolwiek ze Stron. Zmiana staje
si• skuteczna po ustaleniu brzmienia has'a z DMBH w formie w'a"ciwej dla sk'adania zlece! lub
dyspozycji, lecz nie pó+niej ni# w nast•pnym dniu roboczym po zmianie has'a.
5. Strony zobowi%zuj% si• zatrzyma& w tajemnicy uzgodnione has'o w celu uniemo#liwienia
sk'adania dyspozycji lub otrzymania informacji przez osoby nieuprawnione.
6. Warunkiem korzystania z us'ugi SOD jest jej aktywowanie na podstawie dyspozycji z'o#onej w
sposób w'a"ciwy dla sk'adania zlece!.
§5
1. Inwestor niniejszym udziela DMBH nieodwo'alnego pe'nomocnictwa do:
1) sprzeda#y instrumentów finansowych Inwestora wed'ug wyboru DMBH w przypadkach
okre"lonych w Regulaminie oraz obci%#ania jego rachunku pieni•#nego w celu
zaspokojenia nale#no"ci DMBH;
2) pobierania z rachunku pieni•#nego Inwestora op'at i prowizji nale#nych DMBH;
3) pobierania z Rachunku Bankowego, "rodków pieni•#nych na pokrycie zlece! nabycia
instrumentów finansowych, sk'adanych na rachunek Inwestora oraz na pokrycie innych
zobowi%za! Inwestora w stosunku do DMBH, w szczególno"ci na pokrycie nale#nych
DMBH op'at i prowizji;
4) sk'adania w imieniu Inwestora zapisów na papiery warto"ciowe w ofercie publicznej na
warunkach okre"lonych w prospekcie emisyjnym, na podstawie jego zlecenia lub
dyspozycji z'o#onej w trybie okre"lonym w §4 Umowy.
2. DMBH mo#e by& drug% stron% czynno"ci prawnych, których dokonuje w imieniu Inwestora.
3. Z przyczyn uzasadnionych tre"ci% stosunku prawnego, pe'nomocnictwo udzielone zgodnie z
ust. 1 w zakresie okre"lonym w pkt. 1) – 4), nie wygasa z chwil% "mierci Inwestora oraz
obowi%zuje równie# po wyga"ni•ciu lub rozwi%zaniu Umowy, w tym w zakresie pkt. 1) - 4) - do
momentu zaspokojenia wymagalnych roszcze! DMBH zwi%zanych z Umow%.
4. Inwestor niniejszym wyra#a zgod• na przekazywanie przez Dom Maklerski do Banku, w
niezb•dnym zakresie, informacji o stanie Rachunku inwestycyjnego, realizacji zlece! i
dyspozycji Inwestora, oraz o wszelkich transakcjach zrealizowanych przez DMBH na podstawie
z'o#onych przez Inwestora zlece! i dyspozycji, w tym zlece! i dyspozycji z'o#onych
bezpo"rednio w DMBH, w szczególno"ci na potrzeby przekazywania Inwestorowi przez Bank
informacji w ww. zakresie, oraz dokonywania rozlicze! pomi•dzy Bankiem a DMBH w zwi%zku z
us'ugami "wiadczonymi na rzecz Inwestora przez DMBH.
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§6
Inwestor o•wiadcza, i• w Umowie z Bankiem udzieli• Bankowi pe•nomocnictwa do pobierania z
Rachunku Bankowego Inwestora oraz przekazywania do DMBH tych •rodków na pokrycie
zlece• nabycia instrumentów finansowych oraz na pokrycie innych zobowi•za• Inwestora w
stosunku do DMBH w zwi•zku ze •wiadczeniem us•ug obj•tych Umowa, w szczególno•ci w celu
zapewnienia pokrycia na rachunku pieni••nym w DMBH, w zwi•zku ze z•o•eniem przez
Inwestora zlece• nabycia instrumentów finansowych.
§7
1. Rozliczanie transakcji kupna i sprzeda•y instrumentów finansowych odbywa si• na Rachunku
Inwestycyjnym Inwestora.
2. Na podstawie Umowy, DMBH, bez odr•bnych dyspozycji Inwestora, zobowi•zuje si• do
niezw•ocznego przekazywania, po rozliczeniu sesji gie•dowej oraz dokonaniu ostatecznych
rozlicze• i rozrachunków na Rachunku Inwestycyjnym, wszelkich niezablokowanych •rodków
pieni••nych wy••cznie na Rachunek Bankowy. Powy•sze postanowienie nie dotyczy
nast•puj•cych sytuacji:
1) przekazywania przez Inwestora •rodków, w celu op•acenia zapisu w ramach oferty
publicznej,
2) sp•aty po•yczek i kredytów zaci•gni•tych na nabycie instrumentów finansowych,
3) wyp•aty •wiadcze• denominowanych w walucie innej ni• PLN, na warunkach okre•lonych
w Regulaminie.
4) W innych przypadkach szczegó•owo okre•lonych w Regulaminie.
3. W celu unikni•cia w•tpliwo•ci, przekazywanie •rodków pieni••nych na Rachunek Bankowy, o
którym mowa w ust. 2, dotyczy wszelkich •rodków pieni••nych Inwestora, w tym •rodków
pieni••nych, które Inwestor wp•aci• uprzednio do DMBH bez po•rednictwa Banku oraz •rodków
pieni••nych pochodz•cych z rozrachunku transakcji zrealizowanych wskutek zlece• sk•adanych
w DMBH, bez po•rednictwa Banku.
§8
1. Limit zobowi•za• Inwestora z tytu•u kupna instrumentów finansowych:
1) op•aconych w 30' ich warto•ci i bez zabezpieczenia na pozosta•• cz••( warto•ci zlecenia i
przewidywanej prowizji wynosi 0 z•otych.
2) bez zabezpieczenia i bez pokrycia na rachunku pieni••nym wynosi 0 z•otych.
3) bez pokrycia, ale z pe•nym zabezpieczeniem wynosi 0 z•otych.
2. Inwestor zobowi•zany jest do dokonania zap•aty za zakupione instrumenty finansowe w
trybie wskazanym w ust. 1 najpó*niej w dniu rozrachunku transakcji, której przedmiotem by•o
nabycie tych instrumentów finansowych. Tryb post•powania DMBH w przypadku niedokonania
p•atno•ci w powy•szym terminie okre•la Regulamin.
3. DMBH zastrzega sobie prawo bez oddzielnej dyspozycji Inwestora do:
1) ró•nicowania +w szczególno•ci zwi•kszenia) wysoko•ci pokrycia finansowego i/lub
obni•ania limitów, o których mowa w ust. 1, je•eli w ocenie DMBH istnieje zbyt du•e
ryzyko niewywi•zania si• z zobowi•za• wzgl•dem DMBH na skutek niskiej p•ynno•ci lub
du•ej zmienno•ci cenowej instrumentów finansowych,
2) obni•ania limitów, o których mowa w ust. 1 w przypadkach okre•lonych w Regulaminie.
O zmianie limitu lub pokrycia finansowego DMBH informuje Inwestora w formie okre•lonej w
Regulaminie w szczególno•ci we w•a•ciwej do sk•adania zlece• i dyspozycji. Powy•sza zmiana
nie stanowi zmiany Umowy.
4. Wielko•( zobowi•za• Inwestora z tytu•u transakcji zawartych w ust. 1 okre•la si• jako sum•
warto•ci nieop•aconych zlece• Inwestora wraz z prowizj•.
5. Inwestor nie b•dzie sk•ada•, a DMBH nie b•dzie realizowa• zlece• Inwestora, je•li mog•oby to
spowodowa( przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 1.
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6. Inwestor o•wiadcza, •e jego stan maj•tkowy gwarantuje sp•at• jego zobowi•za• wobec DMBH
z tytu•u realizacji zlece• z odroczonym terminem zap•aty w wysoko•ci okre•lonej w ust. 1-5.
7. Zmiana limitów, o których mowa w ust. 1, mo•e zosta! dokonana przez Inwestora za zgod•
DMBH w trybie okre•lonym w § 4 ust. 4 Umowy. Powy•sza zmiana nie stanowi zmiany Umowy.
8. W trybie okre•lonym w § 4 ust. 4 Umowy, Inwestor mo•e wskaza! form• (sposób)
przekazywania Inwestorowi informacji przez DMBH przy u•yciu trwa•ego no•nika informacji
lub dokona! zmiany w tym zakresie.
§9
1. DMBH mo•e udost•pnia! Inwestorowi rekomendacje inwestycyjne na zasadach i warunkach
okre•lonych w „Regulaminie sporz•dzania i udost•pniania rekomendacji inwestycyjnych w
Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.” („Regulamin rekomendacji”). W zakresie
nieuregulowanym w Umowie, do wykonywania przez DMBH us•ugi sporz•dzania i
udost•pniania rekomendacji inwestycyjnych, oraz zaprzestania jej wykonywania, stosuje si•
przepisy Regulaminu Rekomendacji.
2. Inwestor o•wiadcza, •e otrzyma• Regulamin rekomendacji przed zawarciem Umowy i
akceptuje jego tre•!.
3. W celu unikni•cia w•tpliwo•ci, niniejsza Umowa stanowi równie• „Umow• o sporz•dzanie i
udost•pnianie rekomendacji inwestycyjnych i innych analiz”, o której mowa w Regulaminie
rekomendacji.
§ 10
O•wiadczenia Klienta
1. O•wiadczam, •e zapozna•am/em si• z nast•puj•cymi dokumentami przedstawionymi przez
DMBH przed zawarciem Umowy:
1) Regulaminem, Tabel• op•at i prowizji DMBH oraz Informacj• o klasyfikacji Klienta,
2) Szczegó•owymi informacjami dotycz•cymi DMBH oraz us•ugi, która ma by! •wiadczona na
podstawie Umowy,
3) Polityk• wykonywania zlece• przez DMBH,
4) Ogólnymi informacjami o polityce przeciwdzia•ania konfliktom interesów w DMBH,
oraz rozumiem i akceptuj• ich tre•!.
2. O•wiadczam, •e zapozna•em si• z „Ogólnym opisem instrumentów finansowych oraz ryzyka
zwi•zanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe” oraz zosta•am/em poinformowana/y
przez DMBH, •e inwestowanie w instrumenty finansowe:
1) jest obarczone zwi•kszonym ryzykiem inwestycyjnym, czego wynikiem mo•e by! strata
finansowa ••cznie z utrat• zainwestowanego kapita•u,
2) nie ma charakteru depozytu bankowego, a wynik moich decyzji inwestycyjnych nie jest w
•aden sposób gwarantowany lub zabezpieczany przez DMBH,
3) nie jest zobowi•zaniem DMBH wzgl•dem Inwestora.
Wszelkie decyzje inwestycyjne zwi•zane z nabywaniem lub sprzeda•• instrumentów
finansowych podejmuj• na w•asne ryzyko, przy czym DMBH wy••cznie przekazuje do realizacji
zlecenia, sk•adane na podstawie podj•tych przeze mnie decyzji inwestycyjnych.
3. O•wiadczam, •e moja sytuacja finansowa pozwala na zawieranie transakcji instrumentami
finansowymi oraz terminowe i nale•yte wykonywanie wszelkich zobowi•za• wynikaj•cych z
Umowy.
O•wiadczenia Inwestora w zakresie jego praw wynikaj•cych z Ustawy o ochronie danych
osobowych
4. O•wiadczam, i• zosta•em przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzib• w
Warszawie przy ulicy Senatorskiej 16, który gromadzi moje dane osobowe, poinformowany o:
1) adresie i siedzibie DMBH,
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2) celu zbierania danych, to jest o wykonywaniu wszelkich czynno•ci niezb•dnych do
zawarcia lub wykonania Umowy oraz innych umów pomi•dzy mn! a DMBH,
3) przewidywanych podmiotach, którym dane mog! by" udost•pnione, tj. organach
administracji publicznej, s!dach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich kompetencji
okre#lonych przepisami prawa,
4) uprawnieniach przys$uguj!cych mi na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 3 Ustawy o ochronie
danych osobowych, to jest o prawie dost•pu do tre#ci swoich danych oraz prawie ich
poprawiania,
5) dobrowolno#ci podania danych.
Ponadto wyra%am zgod• na przetwarzanie podanych w Umowie moich danych osobowych przez
DMBH oraz podmioty w stosunku do niego dominuj!ce, zale%ne b!d& stowarzyszone, a tak%e na
przekazywanie tych danych w zakresie niezb•dnym do prawid$owego wykonania Umowy,
podmiotom wchodz!cym w sk$ad grupy kapita$owej Citigroup Inc., maj!cym siedzib• na
terytorium pa'stw nale%!cych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), które daj!
gwarancje ochrony danych osobowych na poziomie przynajmniej takim, jaki obowi!zuje na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak równie% na przekazywanie danych do pa'stw trzecich,
spoza EOG.
Równocze#nie upowa%niam / nie upowa%niam* DMBH do przesy$ania mi, równie% za
po#rednictwem #rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o #wiadczeniu us$ug drog! elektroniczn! (Dz.U. z 2002 r. Nr.144, poz.1204) informacji
dotycz!cych oferowanych przez DMBH produktów i us$ug oraz oferty podmiotów w stosunku do
DMBH dominuj!cych lub od DMBH zale%nych b!d& stowarzyszonych.
Podstawa prawna: artyku$y 23 i 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z po&n. zm.).
§ 11
1. Umowa jest zawarta na czas nieokre#lony.
2. Za$!czniki stanowi! integraln! cz•#" niniejszej Umowy.
3. Na zasadach okre#lonych w Regulaminie, Strony maj! prawo do wypowiedzenia Umowy z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania
wypowiedzenia przez drug! Stron•, jednak%e pomimo up$ywu terminu wypowiedzenia Umowa
pozostaje w mocy w stosunku do wszystkich transakcji zawartych na podstawie zlece'
z$o%onych przed rozwi!zaniem Umowy. Wypowiedzenie powinno zosta" dostarczone drugiej
Stronie w formie pisemnej pod rygorem niewa%no#ci.
4. W przypadkach okre#lonych w Regulaminie, DMBH mo%e rozwi!za" Umow• bez
wypowiedzenia.
§ 12
Wszelkie zmiany lub uzupe$nienia Umowy wymagaj! dla swojej wa%no#ci zgody obu Stron
wyra%onej w formie pisemnej z zastrze%eniem §4 ust. 4, §8 ust. 3 i 7 Umowy oraz przypadków
przewidzianych w Regulaminie.
§ 13
W zakresie nieuregulowanym w Umowie, Regulaminie oraz Regulaminie rekomendacji stosuje
si• bezwzgl•dnie obowi!zuj!ce przepisy prawa oraz regulacje obowi!zuj!ce na rynku
zorganizowanym.

§ 14
1. Spory wynikaj!ce z niniejszej Umowy, rozstrzyga s!d powszechny w$a#ciwy ze wzgl•du na
siedzib• DMBH. Powy%sze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy Inwestor jest
konsumentem w rozumieniu w$a#ciwych przepisów.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
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§ 15
1. Warunkiem zawarcia Umowy jest:
1) zawarcie przez Inwestora Umowy z Bankiem,
2) zawarcie przez Bank i DMBH umowy okre•laj"cej zasady wspó#pracy w zakresie obs#ugi
klientów, w tym w szczególno•ci zasady przekazywania przez Bank zlece$ kupna i sprzeda%y
papierów warto•ciowych oraz innych dyspozycji klientów.
2. Umowa zosta#a sporz"dzona w dwóch jednobrzmi"cych egzemplarzach.

____________________
Podpis Inwestora

____________________
Podpis Wspó#ma#%onka
Inwestora

_________________
W imieniu DMBH

Aktywacja dost•pu do Serwisu Online DMBH:
Tak
Nie
Aktywacja pakietu:
bez ofert cenowych
Pakiet Gold
Pakiet Blue

Za#"czniki:
Za#"cznik nr 1 Okre•lenie has#a identyfikacyjnego do Umowy oraz O•wiadczenie Inwestora
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Za••cznik nr 1
Umowa o wykonywanie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zlece!
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku
papierów warto"ciowych i rachunku pieni#$nego na rzecz Klienta Banku
Okre•lenie has•a identyfikacyjnego do umowy oraz O•wiadczenie Inwestora
W•a•ciciel

Wspó•w•a•ciciel

numer rachunku papierów warto•ciowych

Has•o do sk•adania dyspozycji w trybie okre•lonym w § 4 Umowy:
(nie mniej ni! 3 znaki nie wi"cej ni! 10 znaków; tylko litery drukowane i cyfry)
________________________
O"wiadczenie Inwestora
Wskazanie formy przekazywania informacji o charakterze indywidualnym oraz informacji o
charakterze ogólnym
W zwi#zku z wykonywaniem Umowy oraz na potrzeby •wiadczenia przez DMBH us•ug
maklerskich, niniejszym prosz" o przekazywanie do mnie informacji w nast"puj#cy sposób:
1. Informacje o charakterze indywidualnym [prosimy o zaznaczenie odpowiedzi]:
pisemnie drog# korespondencyjn# na ostatni adres korespondencyjny posiadany przez
DMBH.
za po•rednictwem elektronicznych no•ników informacji na adres poczty elektronicznej
wskazany w Umowie.
2. Informacje o charakterze ogólnym [prosimy o zaznaczenie odpowiedzi]:
za po•rednictwem strony internetowej DMBH - http://www.DMBH.pl/
Jednocze•nie o•wiadczam, !e maj#c wybór pomi"dzy form# papierow#, a form#
elektroniczn# wybieram form" elektroniczn#, a tak!e, !e posiadam regularny dost"p do
Internetu.
nie wyra!am zgody na przekazywanie informacji o charakterze ogólnym za
po•rednictwem strony internetowej. W tym przypadku informacja dost"pna jest w
formie pisemnej poprzez wywieszenie w POK DMBH oraz na !#danie Inwestora
przekazywana telefonicznie lub za po•rednictwem innych urz#dze$ transmisji danych.

____________________
Podpis Inwestora

____________________
Podpis Wspó•ma•!onka
Inwestora

_________________
W imieniu DMBH
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