KOMUNIKAT NR 44/DMZ/2018
PREZESA ZARZĄDU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.
z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet,
CDMMobile, eTrader)
Treść komunikatu
1. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje, że:
1) CDM wymaga dodatkowego uwierzytelnienia (autoryzacji) dla następujących dyspozycji,
składanych telefonicznie:
a) zmiana statusu serwisów,
b) zmiana formy autoryzacji.
2) Klient może włączyć i wyłączyć autoryzację innych dyspozycji składanych telefonicznie niż
wskazano w pkt 1.
3) Dyspozycje składane telefonicznie mogą być autoryzowane przy użyciu kodu
jednorazowego z aktywnej karty kodów jednorazowych.
4) CDM wymaga dodatkowej autoryzacji dla następujących dyspozycji składanych za pomocą
CDMInternet:
a) zdefiniowanie nowego nr rachunku bankowego,
b) zmiana formy autoryzacji,
c) włączenie/wyłączanie autoryzacji,
d) aktywacja serwisów zdalnych,
e) odkupienia jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych.
5) Klient może włączyć i wyłączyć autoryzację innych dyspozycji składanych za pomocą
CDMInternet niż wskazano w pkt 4.
6) Dyspozycje składane za pomocą ‘CDMInternet’:
a) mogą być autoryzowane przy użyciu:
- kodu SMS,
- kodu jednorazowego z aktywnej karty kodów jednorazowych,
b) w jednym momencie, może być aktywna wyłącznie jedna forma autoryzacji dyspozycji,
c) Klient może samodzielnie zmieniać aktywną formę autoryzacji,
d) zmiana aktywnej formy autoryzacji z karty kodów jednorazowych na kody SMS
wymaga dodatkowo akceptacji kodem SMS oraz kodem z karty kodów jednorazowych,
e) zmiana aktywnego aktywnej formy rodzaju autoryzacji z kodów SMS na kartę kodów
jednorazowych wymaga akceptacji kodem SMS.
7) CDM nie wymaga autoryzacji dyspozycji składanych za pomocą CDMMobile i eTrader.
8) Klient nie może włączyć i wyłączyć autoryzacji dyspozycji w CDMMobile oraz eTrader.
2. Traci moc Komunikat nr 119/DMZ/2017 Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego.
Pekao S.A. z dn. 29 grudnia 2017 roku w sprawie autoryzacji i zleceń składanych telefonicznie.

Podstawa prawna
§ 40 ust. 4 oraz § 42 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom
Maklerski Pekao S.A.

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.
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