
 

Komunikat z dnia 30-06-2016 r. 

W sprawie informacji o zasadach i warunkach obsługi zleceń i dyspozycji telefonicznych 
dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych. 
 

§ 1 

Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. przyjmuje i przekazuje do realizacji zlecenia i dyspozycje 
dotyczące jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych za pomocą kanału 
elektronicznego - telefonu (dalej: „Obsługa telefoniczna FIO”) na następujących warunkach i 
zasadach: 

1. Obsługa telefoniczna FIO jest dostępna dla Klientów którzy: 
- chcą zostać uczestnikiem lub są uczestnikami Funduszu – dotyczy wyłącznie osób     

   fizycznych (telefonicznie nie są obsługiwani pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi); 

- podpisali z Bankiem Umowę o udostępnienie kanałów elektronicznych w Banku BPH i   

   posiadają TelePin (numer służący do identyfikacji Klienta przez telefon); 

- podpisali Umowę o świadczenie usług maklerskich w zakresie Funduszy Inwestycyjnych  

  Otwartych w Oddziale Banku BPH S.A od dnia 3 lutego 2014 r.; 

- posiadają adres poczty elektronicznej, 

- są osobami fizycznymi i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

- mają zdefiniowany numer telefonu zaufanego w Banku BPH, 

             - posiadają rachunek bankowy. 
2. W ramach Obsługi telefonicznej FIO Klient może składać następujące Zlecenia lub 

Dyspozycje: 
             - nabycia jednostek Uczestnictwa z wyłączeniem możliwości otwarcia rejestru wspólnego    
               lub   małżeńskiego;  

- odkupienia jednostek uczestnictwa; 
- konwersji jednostek uczestnictwa; 

             - zamiany jednostek uczestnictwa; 
3. Sposób przyjmowania zleceń i dyspozycji: 

telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.30 pod numerem 
58 308 56 11  (koszt połączenia wg taryfy operatora). 

4. Zlecenia i Dyspozycje przyjęte w ramach obsługi telefonicznej FIO przekazywane są do 
Agenta Transferowego w formie elektronicznej. 

5. Wykaz Funduszy Inwestycyjnych, których jednostek uczestnictwa mogą dotyczyć zlecenia 
i dyspozycje składane w ramach Obsługi telefonicznej FIO dostępny jest na stronie 
internetowej www.bph.pl w zakładce Biuro Maklerskie - Fundusze Inwestycyjne. 

 
§ 2 

 
Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
Mariusz Bieńkowski 
Dyrektor Biura Maklerskiego  
Banku BPH S.A. 

Biuro Maklerskie Banku BPH SA 

ul. prof. Michała Życzkowskiego 16 

31-864 Kraków 

infolinia: 801 377 933 (koszt jak za połączenie lokalne) 

e-mail: bm@bph.pl 

Internet: www.bm.bph.pl 
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