
Dziennik Ustaw Nr 187 — 14053 — Poz. 1449

Na podstawie art. 98 ust. 9b ustawy z dnia 29 lip-
ca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy zakres ubezpieczenia odpowiedzial-
noÊci cywilnej za szkody powsta∏e w zwiàzku z pro-
wadzeniem dzia∏alnoÊci maklerskiej przez dom
maklerski nieprowadzàcy dzia∏alnoÊci, o której mo-
wa w art. 69 ust. 2 pkt 2—4, 6—8 lub ust. 4
pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi, oraz niespe∏niajàcy
wymogu posiadania kapita∏u za∏o˝ycielskiego
w wysokoÊci ustalonej zgodnie z art. 98 ust. 2
lub 4 tej ustawy, zwanego dalej „ubezpieczeniem
OC”;

2) termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz

3) minimalnà sum´ gwarancyjnà tego ubezpiecze-
nia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest obj´ta odpowie-
dzialnoÊç cywilna domu maklerskiego, o którym mo-
wa w § 1, za szkody wyrzàdzone w nast´pstwie dzia-
∏ania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwa-
nia ochrony ubezpieczeniowej, w zwiàzku z prowa-
dzonà dzia∏alnoÊcià maklerskà.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) polegajàcych na uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie mienia innego ni˝ prawa majàtkowe wyni-
kajàce z instrumentów finansowych;

2) polegajàcych na zap∏acie kar umownych;

3) powsta∏ych wskutek dzia∏aƒ wojennych, stanu
wojennego, rozruchów i zamieszek, a tak˝e aktów
terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody
w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem
ust. 2, bez mo˝liwoÊci umownego ograniczenia przez
zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aty odszkodowaƒ.

§ 3. Obowiàzek ubezpieczenia OC powstaje nie
póêniej ni˝ w dniu z∏o˝enia wniosku o udzielenie ze-
zwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej.

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze-
nia OC wynosi równowartoÊç w z∏otych 1 000 000 eu-
ro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki
sà obj´te umowà ubezpieczenia OC, oraz 1 500 000 eu-
ro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeƒ po-
wsta∏ych w okresie ubezpieczenia.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, sà ustalane
przy zastosowaniu Êredniego kursu euro og∏aszanego
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku,
w którym umowa ubezpieczenia OC zosta∏a zawarta.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 paêdziernika 2009 r. 

w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej domu maklerskiego

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42,
poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165,
poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.
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