
 

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ORAZ 

WYKONYWANIA ZLECEŃ SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW 

DEPARTAMENTU MAKERSKIEGO BANKU HANDLOWEGO 

1 Niniejsza polityka reguluje zasady wykonywania oraz przekazywania zleceń klientów przez Departament 

Maklerski Banku Handlowego  („DMBH”), mające na celu uzyskanie możliwie najlepszych wyników dla 

klientów. Zasady łączenia i alokacji zleceń określa oddzielna procedura. 

2 DMBH wykonuje lub przekazuje zlecenia klientów zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie 

usług maklerskich, regulaminu oraz niniejszej polityki. W przypadku gdy DMBH nie jest uczestnikiem, 

członkiem lub klientem systemu obrotu, w ramach którego prowadzony jest obrót instrumentami 

finansowymi będącymi w ofercie DMBH, DMBH przekazuje zlecenie klienta dotyczące takich 

instrumentów do innej firmy inwestycyjnej, będącej uczestnikiem, członkiem lub klientem odpowiedniego 

systemu obrotu, w celu wykonania. W przypadku będących w ofercie DMBH instrumentów finansowych, 

które nie są przedmiotem obrotu w systemie obrotu, DMBH – w zależności od charakteru takiego 

instrumentu – przekazuje zlecenie klienta do odpowiedniego podmiotu w celu wykonania lub wykonuje 

zlecenie klienta zawierając transakcję lub umowę sprzedaży. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do 

innych systemów wykonywania zleceń niż systemy obrotu. 

System wykonywania zleceń oznacza: rynek regulowany, alternatywny system obrotu (ASO), 

zorganizowaną platformę obrotu (OTF), podmiot systematycznie internalizujący transakcje, animatora 

rynku, inny podmiot zapewniający płynność instrumentów finansowych lub podmiot, który w państwie 

trzecim spełnia rolę podobną do tych, które spełniają wyżej wymienione podmioty. 

System obrotu oznacza: rynek regulowany, ASO lub OTF. 

1) DMBH okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, ustala i weryfikuje dostępne systemy wykonywania 

zleceń dla instrumentów finansowych będących w ofercie DMBH. W przypadku gdy dla danego 

instrumentu finansowego istnieje więcej niż jeden system wykonywania zleceń, DMBH ocenia jakość 

wykonywania zleceń, którą zapewniają dostępne systemy i podejmuje decyzję o wyborze do 

wykonywania zleceń klientów tych systemów, które w przekonaniu DMBH w sposób stały pozwolą 

uzyskiwać możliwie najlepsze wyniki dla klienta. Przy wyborze systemu DMBH uwzględnia w 

pierwszej kolejności czynniki określone w ust.4 ppkt. 1) – 2) zgodnie z ich wagami, a ponadto DMBH 

uwzględnia w następującej kolejności – odpowiadającej ich wagom, czynniki obejmujące: 

a) możliwość uzyskania i utrzymywania przez DMBH dostępu do systemu wykonywania zleceń 

bezpośrednio lub za pośrednictwem innej firmy inwestycyjnej oraz wpływ kosztów zapewnienia 

odpowiedniego dostępu na ostateczny koszt wykonywania zleceń w tym systemie, ponoszony 

przez klientów, 

b) dostępne systemy rozliczeniowe,  

c) odnotowane przerwy w obrocie,  

d) liczbę i wielkość niezrealizowanych transakcji,   
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e) stwierdzone opóźnienia w rozliczeniu transakcji, 

f) terminowość przekazywania potwierdzeń zawarcia transakcji, dokumentów lub komunikatów 

stanowiących podstawę rozliczenia, 

2) DMBH dokonuje oceny jakości wykonywania zleceń w systemach wykonywania zleceń w ujęciu 

całościowym, w szczególności na podstawie informacji publikowanych przez te systemy, 

3) w przypadku, gdy istnieje tylko jeden system wykonywania zleceń dla danego instrumentu 

finansowego lub pozostałe systemy nie zapewniają stałego uzyskiwania możliwie najlepszych 

wyników dla klienta, DMBH korzysta z jednego systemu wykonywania zleceń dla danego instrumentu 

finansowego. W takim przypadku DMBH wskazuje klientowi ten system przy okazji składania zleceń, 

uwzględnia ten system bez konieczności potwierdzenia wyboru systemu przez klienta bądź wymaga 

od klienta wskazania tego systemu – w zależności od kanału składania zleceń, 

4) zasady ustalania, weryfikacji i wyboru systemów wykonywania zleceń określone w pkt 2.1 i 2.2 stosuje 

się odpowiednio do podmiotów, do których DMBH przekazuje zlecenia w celu wykonania. 

3 Systemy wykonywania zleceń wykorzystywane do wykonywania zleceń klientów: 

1) Z uwzględnieniem ust. 3 ppkt 3), głównymi systemami wykonywania zleceń przez DMBH w Polsce 

jest: 

a) rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 

(„GPW”), 

b) rynek regulowany prowadzony przez BondSpot S.A. („BondSpot”), 

c) alternatywny system obrotu („ASO”) – organizowany przez GPW lub BondSpot. 

2) Podmiotami, do których DMBH przekazuje zlecenia klientów w celu wykonania są:  

a) Bank Handlowy w Warszawie SA, działający na rynku międzybankowym, dla obligacji 

skarbowych, 

b) odpowiedni agent transferowy/towarzystwo funduszy inwestycyjnych dla jednostek uczestnictwa 

funduszy inwestycyjnych otwartych–; 

c) odpowiedni broker zagraniczny dla instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu w 

zagranicznych systemach obrotu, 

d) odpowiedni emitent, wystawca lub sprzedający instrument finansowy dla instrumentów 

finansowych innych niż wskazane w lit. a-c powyżej, będących w danym momencie w ofercie 

DMBH. 
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Poniższe tabele przedstawiają, systemy wykonywania zleceń lub podmioty wykorzystywane w odniesieniu do 

poszczególnych kategorii instrumentów finansowych będących przedmiotem zleceń zarówno klientów 

detalicznych, jak i profesjonalnych. DMBH nie wykonuje zleceń klientów prowadzących do zawarcia 

transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, tj. w szczególności prowadzących do 

udzielania lub zaciągania pożyczek papierów wartościowych lub towarów, w związku z czym nie określa 

systemów wykonywania zleceń dla takich transakcji. 

Tabela 1. Systemy wykonywania zleceń, wykorzystywane w odniesieniu do zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych składanych przez klientów profesjonalnych posiadających  zawartą z DMBH: 

Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla klienta, dla którego 

bezpośredni uczestnik KDPW będący bankiem prowadzi rachunek papierów wartościowych lub Umowę o 

wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz dostarczanie instrumentów 

finansowych i gwarantowanie zapłaty przez brokera zagranicznego: 

System wykonywania zleceń 

Kategoria 

instrumentu finansowego 

GPW BondSpot 
ASO 
GPW 

ASO 
BondSpot 

1. Instrumenty udziałowe 

- akcje 

- kwity depozytowe 

1.1 
Pasma wahań płynności dla minimalnej 

zmiany ceny 5 i 6 (od 2 000 transakcji 

dziennie)  

X - X - 

1.2 
Pasma wahań płynności dla minimalnej 

zmiany ceny 3 i 4 (od 80 do 1 999 

transakcji dziennie)  

X - X - 

1.3 
Pasma wahań płynności dla minimalnej 

zmiany ceny 1 i 2 (od 0 do 79 transakcji 

dziennie)  

X - X - 

2. Instrumenty dłużne 

2.1 Obligacje X X - - 

2.2 Instrumenty rynku pieniężnego - - - - 

3. Walutowe instrumenty 

pochodne 

3.1 
Kontrakty terminowe typu future i opcje 

dopuszczone do obrotu w systemie 

obrotu 

X - - - 

3.2 
Swapy, kontrakty terminowe typu 

forward oraz inne walutowe 

instrumenty pochodne  

- - - - 

4.Instrumenty pochodne 

na akcje i indeksy 

4.1 
Opcje i kontrakty terminowe typu future 

dopuszczone do obrotu w systemie 

obrotu 

X - - - 

4.2 
Swapy i pozostałe instrumenty 

pochodne na akcje  
- - - - 

5. Produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego (fundusze 

inwestycyjne typu ETF, giełdowe papiery wartościowe i towary będące 

przedmiotem obrotu giełdowego) 

X - - - 

6. Inne instrumenty finansowe - - - - 
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Tabela 2. Systemy wykonywania zleceń, wykorzystywane w odniesieniu do zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych składanych przez klientów detalicznych i profesjonalnych posiadających 

zawartą z DMBH: Umowę o wykonywanie przez DMBH zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 

oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunków pieniężnych.  

System wykonywania zleceń 

Kategoria 

instrumentu finansowego 

GPW BondSpot 
ASO 
GPW 

ASO 
BondSpot 

1. Instrumenty udziałowe 

- akcje 

- kwity depozytowe 

1.1 
Pasma wahań płynności dla minimalnej 

zmiany ceny 5 i 6 (od 2 000 transakcji 

dziennie)  

X - X - 

1.2 
Pasma wahań płynności dla minimalnej 

zmiany ceny 3 i 4 (od 80 do 1 999 

transakcji dziennie)  

X - X - 

1.3 
Pasma wahań płynności dla minimalnej 

zmiany ceny 1 i 2 (od 0 do 79 transakcji 

dziennie)  

X - X - 

2. Instrumenty dłużne 

2.1 Obligacje X X X X 

2.2 Instrumenty rynku pieniężnego - - - - 

3. Instrumenty pochodne 

na stopę procentową 

3.1 
Kontrakty terminowe typu future i opcje 

dopuszczone do obrotu w systemie 

obrotu 

X - - - 

3.2 
Swapy, kontrakty terminowe typu 

forward oraz inne instrumenty 

pochodne na stopę procentową 

- - - - 

4. Walutowe instrumenty 

pochodne 

4.1 
Kontrakty terminowe typu future i opcje 

dopuszczone do obrotu w systemie 

obrotu 

X - - - 

4.2 
Swapy, kontrakty terminowe typu 

forward oraz inne walutowe 

instrumenty pochodne  

- - - - 

5. Instrumenty pochodne 

na akcje 

5.1 
Opcje i kontrakty terminowe typu future 

dopuszczone do obrotu w systemie 

obrotu 

X - - - 

5.2 
Swapy i pozostałe instrumenty 

pochodne na akcje  
- - - - 

6. Produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego (fundusze 

inwestycyjne typu ETF, giełdowe papiery wartościowe i towary będące 

przedmiotem obrotu giełdowego) 

X - - - 

7. Inne instrumenty - - - - 
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Poniższe tabele przedstawiają, do których podmiotów DMBH przekazuje zlecenia w celu wykonania w 

odniesieniu do poszczególnych kategorii instrumentów finansowych dla zleceń zarówno klientów 

detalicznych, jak i profesjonalnych. 

 

Tabela 3. Przykładowa tabela przedstawiająca podmioty, do których przekazywane są zlecenia nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych z uwzględnieniem kategorii instrumentów finansowych dla klientów 

profesjonalnych posiadających zawartą z DMBH: Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia 

zagranicznych instrumentów finansowych dla klienta, dla którego bank prowadzi rejestr zagranicznych 

instrumentów finansowych: 

System wykonywania zleceń 

Kategoria 

instrumentu finansowego 

Broker 
1 

Broker 
2 

Broker 
3 

1. Instrumenty udziałowe 

- akcje 

- kwity depozytowe 

1.1 
Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 

5 i 6 (od 2 000 transakcji dziennie)  
X X X 

1.2 
Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 

3 i 4 (od 80 do 1 999 transakcji dziennie)  
X X X 

1.3 
Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 

1 i 2 (od 0 do 79 transakcji dziennie)  
X X X 

2. Produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego (fundusze inwestycyjne typu ETF, 

giełdowe papiery wartościowe i towary będące przedmiotem obrotu giełdowego) 
X X X 

3. Inne instrumenty finansowe - - - 

 

Tabela 4. Podmioty, do których przekazywane są zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych dla klientów detalicznych i profesjonalnych posiadających zawartą z DMBH: Umowę o 

wykonywanie przez DMBH zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz 

prowadzenie rejestrów i rachunku pieniężnego. 

System wykonywania zleceń 

Kategoria 

instrumentu finansowego 

SAXOBANK 

[Broker Zagraniczny] 

1. Instrumenty udziałowe 

- akcje 

- kwity depozytowe 

1.1 
Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 5 i 6 (od 

2 000 transakcji dziennie)  
X 

1.2 
Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 3 i 4 (od 

80 do 1 999 transakcji dziennie)  
X 

1.3 
Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 1 i 2 (od 

0 do 79 transakcji dziennie)  
X 

2. Instrumenty dłużne 

2.1 Obligacje  

2.2 Instrumenty rynku pieniężnego  

3. Produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego (fundusze inwestycyjne typu ETF, giełdowe 

papiery wartościowe i towary będące przedmiotem obrotu giełdowego) 
X 

4. Inne instrumenty finansowe 
- 

Na uzasadniony wniosek klienta, DMBH przedstawia klientowi lub potencjalnemu klientowi szczegółową 

informacje o podmiotach, do których przekazuje zlecenia do wykonania. 
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3) DMBH wykonuje zlecenia w systemach obrotu lub przekazuje je do wykonania w takich systemach, 

chyba że zlecenie dotyczy instrumentów nie będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu lub 

wykonanie zlecenia poza takim systemem jest dopuszczalne na mocy przepisów prawa, a klient 

wyraził zgodę na takie wykonanie zgodnie z ust. 7 poniżej i nastąpi ono na warunkach nie gorszych 

niż w ramach systemu obrotu. Ostatni warunek nie musi zostać spełniony w przypadku, gdy klient 

zażądał wykonania zlecenia poza systemem obrotu. DMBH nie jest zobowiązany wykonać zlecenia 

poza systemem obrotu. Przed uzyskaniem zgody klienta na wykonanie zlecenia poza systemem 

obrotu, DMBH informuje klienta o ryzyku wiążącym się z takim wykonaniem zlecenia, w 

szczególności ryzyku niedotrzymania warunków transakcji przez kontrahenta. 

a) Dla będących w ofercie DMBH instrumentów finansowych, które nie są przedmiotem obrotu w 

systemie obrotu, DMBH wykonuje zlecenia klientów na zasadach właściwych dla danego 

instrumentu będącego przedmiotem zlecenia klienta. Zasady te wynikają z obowiązujących 

przepisów prawa oraz w stosownych przypadkach może je określać inny podmiot, w szczególności 

emitent, producent lub twórca instrument finansowego, 

b) W przypadku wykonywania przez DMBH zlecenia klienta dotyczącego instrumentów 

finansowych nie będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu oraz złożenia zlecenia bez 

określenia przez klienta ceny,  DMBH ustala godziwą cenę w odniesieniu do takiego instrumentu 

finansowego. DMBH ustala godziwą cenę w drodze zgromadzenia danych rynkowych, które 

wykorzystuje do oszacowania ceny takiego instrumentu finansowego oraz o ile jest to możliwe, w 

drodze porównania tego instrumentu z podobnymi lub porównywalnymi produktami 

inwestycyjnymi. Powyższe nie ma zastosowania do instrumentów, dla których cena transakcji jest 

ustalona przez emitenta, producenta, twórcę lub w inny sposób niezależny od DMBH. 

4) DMBH zgodnie z art. 73c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz 

Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r.  sporządza i  

publikuje  na swojej stronie  internetowej wykaz pięciu najlepszych pod względem wolumenu obrotu 

systemów wykonywania zleceń oraz informacje o uzyskanej jakości wykonywania zleceń. Informacja 

jest  publikowana raz do roku na publicznie dostępnej stronie internetowej DMBH w formacie 

elektronicznym umożliwiającym przetwarzanie automatyczne. 

5) Informacja publikowana jest w odniesieniu do wszystkich wykonanych zleceń klientów z podziałem 

na klientów detalicznych i profesjonalnych i z uwzględnieniem kategorii instrumentów finansowych. 

6) DMBH wraz z powyższą informacją podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki 

podsumowanie analizy i wniosków z monitorowania uzyskanej jakości wykonania zleceń w 

poprzednim roku. 

Za publikacje danych, o których mowa w pkt. 4-6) odpowiada Dyrektor BKI  w zakresie klientów 

profesjonalnych oraz Dyrektor BKD w zakresie klientów detalicznych 

4 Sposoby wykonania lub przekazania zlecenia klienta do wykonania: 

1) DMBH wykonuje zlecenia klientów zgodnie z zasadą najlepszego wykonania (BestEx; Best 

execution) przez co rozumie się wykonywanie zleceń w najlepiej pojętym interesie klienta z 

wykorzystaniem przez DMBH do tego celu wszelkich uzasadnionych środków, wiedzy oraz dołożenia 

należytej staranności. Najlepsze wykonanie uwzględnia następujące czynniki: 

a) najniższą cenę wykonania w przypadku zleceń kupna i najwyższą cenę wykonania dla zleceń 

sprzedaży, 

b) najniższe koszty wykonania i koszty rozliczenia dla klienta, 

c) prawdopodobieństwo realizacji, a w przypadku dużych zleceń - prawdopodobieństwo 

zrealizowania zlecenia w całości - biorąc pod uwagę wielkość obrotów na danym rynku, płynność 
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instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia oraz charakter zlecenia, 

d) przewidywany czas potrzebny na realizację zlecenia, 

e) prawdopodobieństwo rozliczenia zrealizowanej transakcji, 

f) inne warunki, charakterystyczne dla danego zlecenia, które mogą być istotne. 

2) waga poszczególnych czynników jest określana w zależności od kategorii klienta, rodzaju zlecenia, 

rodzaju instrumentu finansowego oraz systemów wykonywania zleceń, do których można skierować 

takie zlecenie: 

a) w przypadku klienta detalicznego, w ramach systemów wykonywania zleceń, o których mowa w 

ust. 3 ppkt 1), DMBH wybiera system zapewniający najlepszą dla klienta cenę przy najniższych 

kosztach wykonania i rozliczenia zlecenia, 

b) w przypadku klienta profesjonalnego, najwyższą wagę posiada cena wykonania, a w dalszej 

kolejności prawdopodobieństwo realizacji zlecenia klienta w całości, a potem koszty wykonania i 

rozliczenia wykonania zlecenia. 

3) zasady określone w ust. 4 ppkt 2) są niezależne od rodzaju instrumentu będącego przedmiotem 

zlecenia składanego przez klienta, 

4) obowiązki DMBH określone w ust. 4 ppkt. 1) nie stosują się do zleceń zawierających szczegółowe 

warunki określone przez klienta, w szczególności w przypadku zleceń składanych elektronicznie tj. za 

pośrednictwem: Platformy Transakcyjnej, Serwisu On-line DMBH („SOD”) lub DEA (Direct 

Electronic Access),  w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami, bez sprzeczności z 

zasadą działania w najlepszym interesie klienta, 

5) zlecenia zawierające szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma być wykonane nie podlegają 

najlepszemu wykonaniu w zakresie wyznaczonym tymi warunkami, bez sprzeczności z zasadą 

działania w najlepszym interesie klienta, 

6) w przypadku zlecenia, w którym klient określa warunki wykonania, w szczególności składa dokładne 

instrukcje co do sposobu jego realizacji, DMBH ma obowiązek najlepszego wykonania w ramach 

szczegółowych instrukcji klienta, w pozostałym zakresie postanowienia ust. 4 ppkt. 1) i 2) stosuje się 

jedynie w odniesieniu do tej części treści zlecenia, która nie została przez klienta opatrzona 

warunkami, 

7) zlecenia z określonym przez klienta warunkiem: określonego czasu przewidywanego na realizację (np. 

over-the-day), benchmark (np. VWAP) lub odniesienia ilościowego (np. udział w wolumenie) nie są 

zleceniami podlegającymi najlepszemu wykonaniu zgodnie z ust. 4 ppkt. 1) i 2), w zakresie warunku 

określonego przez klienta, bez sprzeczności z ogólną zasadą działania w najlepszym interesie klienta, 

8) w przypadku, kiedy zlecenie klienta jest realizowane poprzez przekazanie do wykonania szeregu 

zleceń brokerskich, zasada możliwie najlepszego wykonania dotyczy całościowej, zagregowanej 

realizacji zlecenia klienta, a nie cząstkowych zleceń brokerskich, 

9) DMBH informuje, że wszelkiego rodzaju konkretne dyspozycje ze strony klienta co do warunków 

realizacji zlecenia mogą uniemożliwić podjęcie kroków przewidzianych w niniejszej polityce w celu 

uzyskania możliwie najlepszego rezultatu przy wykonywaniu zlecenia w odniesieniu do dyspozycji, 

której dotyczą. 

5 Czas wykonania 

Zlecenia są przekazywane do realizacji niezwłocznie, według kolejności ich przyjęcia w ramach danego 

kanału przyjmowania zleceń, chyba że co innego wynika z warunków wykonania zlecenia określonych 

przez klienta, charakteru zlecenia, panujących warunków rynkowych lub jeśli taka kolejność byłaby 

sprzeczna z interesem klienta. 

6 Zlecenia limitowane: 
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1) w przypadku zleceń klienta z limitem ceny dotyczących akcji dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym lub będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu (zlecenia limitowane), które nie 

zostały bezzwłocznie wykonane na podstawie przeważających warunków rynkowych, DMBH 

bezzwłocznie podaje takie zlecenia do publicznej wiadomości w sposób łatwo dostępny dla innych 

uczestników rynku; 

2) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa, postanowień w ppkt. 1) powyżej nie stosuje 

się do zleceń limitowanych na dużą skalę w porównaniu ze standardową wielkością rynkową; 

3) wymóg, o którym mowa w ppkt. 1) powyżej uważa się za spełniony, w przypadku, gdy DMBH 

przekaże zlecenie limitowane klienta do wykonania na rynku regulowanym lub MTF, bądź też DMBH 

opublikuje za pośrednictwem dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji zlecenie 

limitowane klienta, które może zostać łatwo wykonane, gdy tylko pozwolą na to warunki rynkowe. 

DMBH w pierwszej kolejności przekazuje zlecenie limitowane do wykonania na rynku regulowanym 

lub MTF, tak aby zlecenie limitowane zostało wykonane, gdy tylko pozwolą na to warunki rynkowe, 

4) o ile umowa zawarta z klientem nie zawiera odpowiednich postanowień, DMBH odstępuje od 

obowiązku określonego powyżej w ppkt 1) powyżej, pod warunkiem otrzymania od klienta stosownej 

instrukcji w tym zakresie, 

5) instrukcja, o której mowa w ppkt. 4 powyżej, może być złożona w postaci stałej pisemnej dyspozycji 

dotyczącej wszystkich zleceń składanych przez klienta, jak również może być wyrażana każdorazowo 

podczas składania zlecenia, w formie właściwej dla składania zleceń. 

7 Obrót poza systemem obrotu: 

1) w przypadku dokonywania transakcji poza systemem obrotu, której przedmiotem są instrumenty 

finansowe będące przedmiotem obrotu w systemie obrotu, DMBH uzyska uprzednią zgodę klienta na 

takie wykonanie zlecenia klienta, 

2) o ile umowa zawarta z klientem nie zawiera odpowiednich postanowień zgoda, o której mowa w ppkt 

1) powyżej, może dotyczyć wszystkich zleceń składanych przez klienta, i zostać złożona w formie 

pisemnej, jak również może być wyrażana każdorazowo podczas składania zlecenia, w formie 

właściwej dla składania zleceń. 

8 Niniejsza Polityka nie ma zastosowania w sytuacji szczególnie dużej zmienności cen na rynku, awarii 

systemów (zarówno wewnętrznych systemów DMBH jak i systemów podmiotów prowadzących systemy 

wykonywania zleceń) lub działania siły wyższej, kiedy to najistotniejszym czynnikiem staje się możliwość 

wykonania zlecenia i czas jego realizacji, z zastrzeżeniem braku faworyzowania przez DMBH 

jakiegokolwiek klienta.  

9 Niniejsza polityka nie ma zastosowania do klientów, którzy otrzymali kategorię uprawnionego 

kontrahenta w relacjach z DMBH, chyba że zażądają oni traktowania ich przez DMBH jako klientów 

profesjonalnych lub detalicznych. 

10 DMBH będzie okresowo dokonywał rewizji niniejszej polityki, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Rewizja 

ma na celu ustalenie, czy przewidziane w polityce zasady postępowania, a w szczególności przyjęte 

czynniki wyboru systemu wykonywania zleceń lub podmiotu, do którego przekazywane są zlecenia w celu 

wykonania, oraz ich wagi, a także czynniki wykonania zlecenia oraz ich wagi zapewniają w sposób stały 

uzyskiwanie możliwie najlepszych wyników dla klienta.  

11 W przypadku wystąpienia okoliczności, które w sposób istotny wpływają na zdolność DMBH do 

uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla klienta zgodnie z niniejsza Polityką, DMBH dokona 

rewizji polityki przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9. 

12 W stosunku do zleceń podlegających niniejszej polityce DMBH zapewnia możliwość wykazania, na 

żądanie klienta, działania zgodnie z polityką wykonywania zleceń obowiązującą w DMBH.  
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13 W przypadkach, gdy DMBH przekazując zlecenie innemu podmiotowi do wykonania realizuje konkretną 

dyspozycję klienta, o systemie wykonywania zleceń może decydować broker, przez którego transakcja 

jest realizowana. Broker zagraniczny jest zobowiązany do wykonywania zleceń klientów DMBH na 

zasadzie „best execution”. 

14 Transakcje podlegające niniejszej polityce są objęte monitorowaniem i kontrolą pod kątem ich realizacji 

zgodnie z czynnikami wykonania i ich wagą, określonymi w ust. 4. Monitorowanie i kontrola obejmują 

również jakość wykonania zleceń zapewnianą przez systemy wykonywania zleceń oraz podmioty, do 

których DMBH przekazuje zlecenia w celu wykonania zgodnie z czynnikami i ich wagą określonymi w 

ust. 2 ppkt 1) -2). 

15 W przypadku złożenia zlecenia przez klienta, po uprzednim przedstawieniu mu przez DMBH niniejszej 

polityki uznaje się, że wyraził on zgodę na jej postanowienia. 

 

Polityka wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku. 

 


