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… jako wiodące biuro maklerskie w Polsce.
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Działamy na rynku nieprzerwanie od 1991 roku

Posiadamy ponad 1000 placówek na terenie całego kraju, w tym 35 
Punktów Obsługi Klienta

Obsługujemy ponad 350 tysięcy rachunków

Świadczymy szeroki wachlarz usług

W ostatnich latach plasujemy się w czołówce biur pod względem 
udziałów w obrotach na rynku (w 2014 roku zajęliśmy 2 miejsce)  
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Zakres działalności - charakterystyka.

• Prowadzimy rachunki inwestycyjne (maklerskie)rachunki inwestycyjne (maklerskie)rachunki inwestycyjne (maklerskie)rachunki inwestycyjne (maklerskie), przyjmujemy i wykonujemy 
zlecenia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na giełdach 
zagranicznych.

• Oferujemy szereg specjalistycznych produktów inwestycyjnych np. rachunek rachunek rachunek rachunek 
IntradayIntradayIntradayIntraday, rachunek Indywidualne Konto Emerytalne Indywidualne Konto Emerytalne Indywidualne Konto Emerytalne Indywidualne Konto Emerytalne (IKE Inwestycje oraz    
IKE Obligacje).

• Prowadzimy sprzedaż obligacji skarbowych obligacji skarbowych obligacji skarbowych obligacji skarbowych oraz jednostekednostekednostekednostek uczestnictwa TFI uczestnictwa TFI uczestnictwa TFI uczestnictwa TFI 
(298 funduszy i subfunduszy w ramach współpracy z 18 TFI).

• Oferujemy  kompleksową obsługę emitentów obsługę emitentów obsługę emitentów obsługę emitentów w zakresie operacji na 
papierach wartościowych (depozyt, prowadzenie księgi akcyjnej i inne) 
zarówno na rynku publicznym jak i niepublicznym.

• Naszymi Klientami są Naszymi Klientami są Naszymi Klientami są Naszymi Klientami są zarówno inwestorzy indywidualni jak również 
instytucjonalni, w tym OFE, TFI, spółki giełdowe, zagraniczne banki, emitenci 
papierów wartościowych.

• Wszystkie POK i PUM działają w trybie onononon----linelinelineline. Umożliwia to składanie 
zleceń, wpłaty i wypłaty gotówki z rachunku inwestycyjnego w dowolnie 
wybranym punkcie na terenie całego kraju.

• Zapewniamy dostęp do rachunku dostęp do rachunku dostęp do rachunku dostęp do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem wielu 
kanałów.
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Zmieniamy się i rozwijamy

2012201220122012

Supermakler mobile

2014201420142014

Supermakler mobile na 

2015201520152015

SSO – udostępnienie 
aplikacji transakcyjnej w 

bankowości elektronicznej

2014201420142014

FOREX

2011/20122011/20122011/20122011/2012

ePromak Plus
oraz

ePromak Professional

2006200620062006

Powiązanie rachunku 
inwestycyjnego z 
rachunkiem ROR

2004200420042004

Wdrożenie pierwszego 
internetowego systemu 

ePromak dla Klientów DM
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Serwis supermakler dostępny w aplikacji bankowej Nowe iPKO.

Powiązanie ROR z RIPowiązanie ROR z RIPowiązanie ROR z RIPowiązanie ROR z RI

• automatyczne pobranie środków z ROR do wysokości limitu na pokrycie zleceń.
• możliwość powiązania rachunku bankowego z rachunkiem inwestycyjnym w  jednej  z ok. 
1000 placówek lub poprzez wniosek elektroniczny z aplikacji supermakler.

Mnogość funkcjonalnościMnogość funkcjonalnościMnogość funkcjonalnościMnogość funkcjonalności

• personalizacja interfejsu użytkownika.
• nowoczesna aplikacja ePromak Professional integrującej notowania  wraz z możliwością 
zastosowania narzędzi do analizy technicznej.

• błyskawiczne składanie zleceń za pośrednictwem formatki DayTrader.
• udostępnienie zapisów w ofercie pierwotnej z wykorzystaniem praw poboru.

Aplikacja supermakler dostępna z poziomu Nowego iPKOAplikacja supermakler dostępna z poziomu Nowego iPKOAplikacja supermakler dostępna z poziomu Nowego iPKOAplikacja supermakler dostępna z poziomu Nowego iPKO

• nowoczesna technologia zapewniająca bezpieczny dostęp do profesjonalnej aplikacji 
transakcyjnej z poziomu bankowości elektronicznej.

• jeden login jedno hasło.
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Wiarygodność, Satysfakcja Klienta, Ciągłe doskonalenie

20152015

Ciągłe doskonalenie:Ciągłe doskonalenie:Ciągłe doskonalenie:Ciągłe doskonalenie:

Wiarygodność:Wiarygodność:Wiarygodność:Wiarygodność:

NIEZAWODNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO WIARYGODNOŚĆ

Satysfakcja Klienta:Satysfakcja Klienta:Satysfakcja Klienta:Satysfakcja Klienta:

NOWE RYNKI – NOWE MOŻLIWOŚCI

Tablety Rynki zagraniczne
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Nowa jakość inwestowania na rynkach zagranicznych

2015

Tablety Rynki zagraniczneRynki zagraniczneRynki zagraniczneRynki zagraniczne

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego liderem innowacji

Rynki zagraniczne to:
• Dostosowanie do potrzeb Klientów

• Umożliwienie globalnych inwestycji polskim inwestorom

• Zapewnienie możliwości dywersyfikacji portfela Klientom

• Szansa na wykorzystanie  globalnych trendów

• Większa płynność i bezpieczeństwo obrotu

• Możliwość inwestowania w PLN 

• Bezpośredni kontakt i wsparcie techniczne 

Zintegrowany rachunek maklerski + rynki zagraniczne to unikatowe rozwiązanie !Zintegrowany rachunek maklerski + rynki zagraniczne to unikatowe rozwiązanie !Zintegrowany rachunek maklerski + rynki zagraniczne to unikatowe rozwiązanie !Zintegrowany rachunek maklerski + rynki zagraniczne to unikatowe rozwiązanie !
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Nowa jakość inwestowania na rynkach zagranicznych

2015

• Dostęp on-line

• Natychmiastowe potwierdzenia zleceń

• Wycena bieżąca

• Integracja z głównym rachunkiem maklerskim

• Rozbudowany kalkulator zleceń

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

• Możliwość inwestowania na wielu różnych rynkach za pomocą jednego rachunku

• Łatwa obsługa intuicyjnej platformy

• Proste składanie zleceń – wystarczy kilka kliknięć ---- NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ

• Bieżąca kontrola inwestycji – dostęp z wielu urządzeń, w tym tabletów

• Rozliczenie w PLN, docelowo również w walucie transakcji

Tablety Rynki zagraniczneRynki zagraniczneRynki zagraniczneRynki zagraniczne
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Supermakler – wersja tabletowa

2015

„ W Polsce jest ponad 9,4 mln użytkowników smartfonów i 3,1 mln 
użytkowników tabletów” 

(badanie na zlecenie Eniro Polska przez Millward Brown SMG/KRC)

TabletyTabletyTabletyTablety

Platforma supermakler na tablety Klientom DM PKO Banku 
Polskiego oferuje:

• Nowoczesny, ergonomiczny interfejs użytkownika

• Szybkie składanie zleceń jednym kliknięciem – OneTouch

• Analizowanie notowań w czasie rzeczywistym  oraz 
dostęp do analiz

• Pełna transakcyjność (rejestracja, modyfikacja, anulacja, 
przegląd zleceń)

• Rejestracja zleceń bezpośrednio z wykresu

• Zlecenia BEST – szybkie wysłanie najlepszej oferty na 
rynek

Rynki zagraniczne


