Jak zostać uczestnikiem ARM?
I

KROK 1 – WNIOSEK O UCZESTNICTWO

Dokumentacja dot. zawarcia umowy o uczestnictwo w systemie ARM
Podmioty wnioskujące o status uczestnika ARM składają wniosek w sprawie zawarcia umowy
o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika ARM zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie
internetowej KDPW.
Załączniki do wniosku, które należy dołączyć w oryginale albo w postaci odpisu urzędowo albo
notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem:
1) aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument identyfikujący
wnioskodawcę*;
2) odpisy pełnomocnictw oraz notarialnie poświadczone podpisy pełnomocników upoważnionych
do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku, gdy prawo do reprezentowania
wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 1*;
3) karta wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy
poświadczona zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy albo notarialnie poświadczone
wzory podpisów tych osób*;
4) w przypadku Reprezentanta - pełnomocnictwo do przesyłania i odbierania komunikatów
przesyłanych w ramach systemu ARM w imieniu Uczestnika podstawowego;
5) dyspozycja, o której mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu ARM (dot. budowania raportów z GPW
i BondSpot przez KDPW).
*jeśli w dniu złożenia wniosku, podmiot wnioskujący o status uczestnika ARM posiada status
uczestnika Krajowego Depozytu, uczestnika Repozytorium Transakcji lub uczestnika Systemu
Rekompensat i doręczył ten dokument do Krajowego Depozytu, wymóg doręczenia stosuje się jedynie
w przypadku, gdy treść zawarta w tym dokumencie wymaga aktualizacji
Wszystkie wzory dokumentów oraz Regulamin ARM dostępne są na stronie internetowej KDPW
w zakładce Regulacje i wzory dokumentów.
Zawarcie umowy następuje w ciągu 10 dni roboczych od momentu złożenia wniosku i kompletu
wymaganych dokumentów. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie statusu uczestnika ARM jest
uchwała Zarządu KDPW S.A.
II

KROK 2 – DOSTĘP DO SYSTEMU ARM

Dokumentacja dot. komunikacji U2A z systemem ARM
Przy każdym kodzie instytucji, również przy kodzie, który zostanie nadany przez KDPW w związku
z wnioskiem o przystąpienie do ARM, domyślnym kanałem dystrybucji komunikatów wysyłanych
z ARM jest interfejs użytkownika (GUI). Dostęp do GUI ARM uzyskuje się za pośrednictwem konta
w aplikacji dostępowej https://online.kdpw.pl/.
Dokumentacja dot. komunikacji A2A z systemem ARM oraz certyfikatów elektronicznych
Jeżeli uczestnik chce mieć automatyczny kanał dystrybucji (kolejki MQ (ESDK/XRAW)), musi
powiadomić o tym KDPW.
1. Podmioty wnioskujące o status uczestnika ARM, będące uczestnikami SWI (uczestnicy bezpośredni
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KDPW), mogą korzystać z kanału komunikacyjnego MQ (ESDK) oraz posługiwać się certyfikatami
wydanymi na podstawie Regulaminu SWI, jeśli do identyfikacji w systemie informatycznym
obsługującym ARM będą wykorzystywać kod instytucji identyfikujący je dotychczas w systemie
depozytowym. Warunkiem jest podpisanie aneksu do porozumienia SWI. Do KDPW należy
dostarczyć 2 egzemplarze podpisane przez Instytucję.
2. Podmioty wnioskujące o status uczestnika ARM będące uczestnikami Repozytorium Transakcji
mogą korzystać MQ (XRAW) z wykorzystaniem certyfikatów elektronicznych wydanych na
podstawie postanowień Regulaminu Repozytorium Transakcji i nie muszą składać wniosków
o wydanie nowych certyfikatów dla tych użytkowników, którzy posiadają ważne certyfikaty
w Repozytorium Transakcji.
3. Podmioty wnioskujące o status uczestnika ARM, które nie są uczestnikami KDPW i nie posiadają
kodów instytucji z tytułu innych usług świadczonych przez KDPW wnioskują o kod instytucji, który
następnie zamieszczany jest w treści uchwały Zarządu w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo
w systemie ARM. Po uzyskaniu uczestnictwa wypełniają wniosek o certyfikat elektroniczny A2A
podając kod instytucji przyznany przez KDPW. Po uzyskaniu certyfikatu mogą nawiązać
komunikację MQ (XRAW).
Po przesłaniu wniosku o certyfikat (i wcześniejszym wypełnieniu formularza certyfikacyjnego)
uczestnik otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość z załączonym oświadczeniem
certyfikacyjnym, które należy wypełnić, podpisać zgodnie z reprezentacją i wysłać w oryginale do
KDPW.
Po zatwierdzeniu wniosku i oświadczenia przez KDPW uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail
z linkami do certyfikatu/ów.
Konfiguracja w systemie ARM
KDPW przeprowadza konfigurację uczestnika w systemie ARM niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd
uchwały w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo w systemie ARM.
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