
 

 

 

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. klasyfikuje Klientów do jednej z trzech następujących kategorii: 

1. Klient Detaliczny, 

2. Klient Profesjonalny, 

3. Uprawniony Kontrahent. 

 

Zgodnie z obowiązującą w „Polityką Klasyfikacji Klientów w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A”  Dom Maklerski TMS Brokers 

S.A. ma prawo klasyfikować wszystkich Klientów do kategorii Klienta Detalicznego, dla którego przewidywany jest najwyższy 

poziom ochrony 

Jednocześnie Dom Maklerski TMS Brokers S.A. informuje, że Klient ma prawo do złożenia wniosku o zmianę przyznanej 

kategorii Klienta, co może się wiązać z zastosowaniem niższego poziomu ochrony. Wniosek można złożyć w formie pisemnej w 

siedzibie Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. lub przesłać na adres Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. Dom Maklerski 

TMS Brokers S.A, w oparciu o informacje przedstawione we wniosku, jak również mając na względzie wymogi aktów prawnych, 

dokona oceny kompetencji, wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do produktów i usług, które są w obszarze jego 

zainteresowania. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta. 

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Obsługi Klienta pod numerem (22) 529-76-30.  

 

Główne różnice w traktowaniu Klientów Detalicznych, Klientów Profesjonalnych oraz Uprawnionych kontrahentów 

Zakres informacji 
Klient  

Detaliczny 

Klient  

Profesjonalny 

Uprawniony  

Kontrahent 

Informacje o podstawowych zasadach zarządzania 

konfliktem interesów w Domu Maklerskim TMS 
Brokers S.A. 

۷ ۷ ۷ 

Powiadomienie o sytuacji wystąpienia konfliktu 

interesów w przypadku gdy wewnętrzne regulacje 
TMS Brokers nie zapobiegają w pełni, że nie 
dojdzie do naruszenia interesów Klienta 

۷ ۷ ۷ 

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers i 

usług, które mają być świadczone na podstawie 
zawieranej umowy 

۷   

Informacje zawierające ogólny opis instrumentów 

będących w ofercie TMS Brokers oraz ryzyka z 
nimi związanego 

۷ ۷  

Informacje dotyczące wykonania zlecenia – w 
przypadku świadczenia usługi wykonywania zleceń ۷ ۷  

Okresowe raporty dotyczące wykonania umowy –  

w przypadku świadczenia usługi zarządzania 
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 
większa liczba instrumentów 

۷ ۷  

Klient poddawany jest ocenie adekwatności 
produktu / usługi w celu oceny czy instrument 

finansowy będący przedmiotem usługi maklerskiej 
lub usługa maklerska świadczona na podstawie 
zawieranej umowy jest dla Klienta odpowiednia 
przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji Klienta 

۷   

Klient poddawany jest ocenie odpowiedniości 
produktu / usługi w celu określenia czy produkty i 

usługi oferowane w ramach usługi doradztwa 
inwestycyjnego lub zarządzania portfelem są dla 
Klienta odpowiednie przy uwzględnieniu 
indywidualnej sytuacji Klienta 

۷ ۷  

Informacje obejmujące zestawienie 

przechowywanych i rejestrowanych aktywów w 
przypadku świadczenia usługi przechowywania i 
rejestrowania instrumentów finansowych lub 
prowadzenia rachunków pieniężnych 

۷ ۷  

 


