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WNIOSEK O PRZYZNANIE KATEGORII KLIENTA DETALICZNEGO 

(składany przez Klienta profesjonalnego) 

Na podstawie niniejszego Wniosku o przyznanie kategorii Klienta detalicznego („Wniosek”), Klient zaklasyfikowany przez 
Trigon Dom Maklerski S.A. („Dom Maklerski”) do kategorii klientów profesjonalnych, może żądać zaklasyfikowania go do 
kategorii zapewniającej wyższy poziom ochrony ze strony Domu Maklerskiego niż przysługujący Klientom będącym 
zaklasyfikowanym do kategorii uprawnionych kontrahentów.  
 
Po zapoznaniu się z treścią Wniosku, prosimy o jego wypełnienie i podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Klienta. Wniosek należy przekazać do Domu Maklerskiego pocztą na adres siedziby Trigon Domu Maklerskiego S.A.: ul. 
Mogilska 65, 31-545 Kraków. 
 

NAZWA PODMIOTU KRS / REGON NIP ADRES SIEDZIBY 

        

  

W związku przyznaniem przez Dom Maklerski kategorii klienta profesjonalnego, działając zgodnie z postanowieniami Ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”), Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków 
postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie o instrumentami finansowymi, 
oraz banków powierniczych i  obowiązujących w Domu Maklerskim Zasadami Klasyfikacji Klientów w Trigon Domu Maklerskim 
S.A. wnoszę o:  

przyznanie mi przez Dom Maklerski kategorii Klienta detalicznego w rozumieniu Ustawy w odniesieniu do: 

□  wszystkich produktów lub usług świadczonych przez Dom Maklerski na podstawie umowy o świadczenie usług 

maklerskich. 

□  poniżej wskazanych produktów lub usług świadczonych przez Dom Maklerski na podstawie umowy o świadczenie 

usług maklerskich: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jednocześnie oświadczam, że:  

1. otrzymałam/em Zasady Klasyfikacji Klientów w Trigon Domu Maklerskim S.A. i zostałam/em poinformowana/y o  zakresie 
informacji i ochrony udzielanych Klientom profesjonalnym przez Dom Maklerski w związku z wykonywaniem umowy o 
świadczenie usług maklerskich,  

2. zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku przyznania mi kategorii Klienta detalicznego przysługiwać mi będzie 
wyższy poziom ochrony ze strony Domu Maklerskiego w stosunku do poziomu ochrony zapewnianej Uprawnionym 
kontrahentom,  

3. zostałam/em poinformowana/y o możliwości wielokrotnego wnioskowania o zmianę kategorii Klienta.  

 

  

_____________________________  
 data i czytelny podpis Klienta  

 
stan na 19 października 2018r. 


