
 

 

 

Regulamin zawierania umów o świadczenie usług maklerskich w postaci elektronicznej 

1. Niniejszy Regulamin zawierania umów o świadczenie usług maklerskich w  postaci elektronicznej precyzuje prawa i obowiązki Stron 

wynikające z zawarcia Umowy zawierania umów o świadczenie usług maklerskich w postaci elektronicznej .  
2. Użyte w dalszej części Regulaminu pojęcia oznaczają:  

a. Hasło identyfikacyjne – hasło wybrane przez Klienta w procesie rejestracji na stronie internetowej, niezbędne 

dla prawidłowej autoryzacji Klienta,  
b. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą TMS 

Brokers zawarł Umowę lub Umowę Ramową, 
c. Oświadczenie – oświadczenia woli,  
d. Regulamin - Regulamin zawierania umów o świadczenie usług maklerskich w postaci elektronicznej,  

e. Strona internetowa – www.tms.pl.  
f. TMS Brokers – Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie,  
g. Umowa – Umowa zawierania umów o świadczenie usług maklerskich w postaci elektronicznej,  

h. Umowa Ramowa – umowa o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 
finansowych oraz przechowywania i rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków pieniężnych 

przez TMS Brokers. 
3. Klient otrzymuje dostęp do zawierania umów o świadczenie usług maklerskich w postaci elektronicznej po zawarciu Umowy oraz 

prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na Stronie internetowej. 

4. TMS Brokers świadcząc usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa 
składania Oświadczeń i zawierania umów drogą elektroniczną.  

5. Klient jest zobowiązany stosować się do zaleceń TMS Brokers w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze ś rodków 
komunikacji na odległość. W interesie Klienta leży utrzymywanie Hasła identyfikacyjnego w poufności, aby nie dopuścić 
do ujawnienia go osobom nieuprawnionym. W razie zaistnienia podejrzenia, iż dane te znalazły się w posiadaniu nieuprawnionych 
osób trzecich, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie TMS Brokers celem ustalenia nowego hasła.  

6. Do momentu wykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w pkt. 5, TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

poniesione przez Klienta w wyniku działania osób trzecich w związku z odtajnieniem Hasła identyfikacyjnego lub zagubieniem go , 
o ile odtajnienie hasła nie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi TMS Brokers.  

7. Po powiadomieniu TMS Brokers o możliwym dostępie do przyznanych zabezpieczeń przez osoby trzecie TMS Brokers, zachowując 
należytą staranność, podejmuje działania mające na celu uniemożliwienie wykorzystania tych informacji przez osoby nieuprawnione.  

8. TMS Brokers zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia możliwości składania przez Klienta Oświadczeń w postaci 

elektronicznej:  
a. w przypadku stwierdzenia, iż Klient postępuje w sposób niezgodny z Umową Ramową, Regulaminem, regulaminem 

właściwym dla usługi wybranej przez Klienta albo powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  

b. w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa,  
c. w przypadku podania przez Klienta niepoprawnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych.  

9. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz Regulaminu, do spraw związanych z korespondencją pomiędzy TMS Brokers a Klientem, 
zmian Regulaminu oraz postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy Ramowej oraz regulaminu 
właściwego dla usługi wybranej przez Klienta. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 


