Oddział Banku: . ………………………..
Data:………………………….………

ANEKS DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO
OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ PROWIZJI POBIERANEJ OD ZAWARTYCH TRANSAKCJI NA RYNKU
KONTRAKTÓW TERMINOWYCH
Nr rachunku inwestycyjnego: …………………………….
zwany dalej Aneksem, zawarty pomiędzy:
Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa,
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod KRS: 0000014843; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału
zakładowego i kapitału wpłaconego: ……………… złotych – Domem Maklerskim Pekao z siedzibą w Warszawie,
ul. Wołoska 18, zwanym dalej „Domem Maklerskim”, a
Panią/Panem: …………………………………………………………………….
Identyfikator Klienta
Rodzaj i numer
dokumentu
tożsamości:

…………………………………..

PESEL:

…………………………………..……

…………………………………

zwaną/zwanym dalej Klientem, łącznie zwanymi dalej Stronami.
§1
Strony ustalają, że wysokość prowizji od zawartych transakcji kontraktami terminowymi, o której mowa w cz. I pkt
3 Taryfy prowizji i opłat Domu Maklerskiego Pekao w zakresie wykonywania zleceń dotyczących kontraktów
terminowych z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje lub kursy walut wynosi:
1) dla zleceń składanych za pośrednictwem systemu internetowego – ____,____ zł od kontraktu
terminowego,
2) dla zleceń składanych za pomocą innych kanałów dostępu niż system, o którym mowa w pkt. 1 ____,____ zł od kontraktu terminowego.
§2
Stawka prowizji, o której mowa w § 1 obowiązywać będzie na wskazanym rachunku inwestycyjnym Klienta od
dnia następującego po dniu podpisania Aneksu do dnia ………………………………. r.
§3
Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, prowizja na wskazanym rachunku inwestycyjnym obowiązująca przy
zawieraniu transakcji kontraktami terminowymi określona w § 1, będzie naliczana zgodnie z obowiązującą w tym
dniu Taryfą prowizji i opłat Domu Maklerskiego, przy czym nie wyniesie więcej niż stawka standardowa
obowiązująca w dniu podpisania niniejszego Aneksu.
§4
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy Aneks z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia. Po upływie
okresu wypowiedzenia, prowizja obowiązująca przy zawieraniu transakcji kontraktami terminowymi będzie
naliczana zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Domu Maklerskiego obowiązującą w pierwszym dniu po dniu
zakończenia biegu wypowiedzenia.
§5
W pozostałym zakresie Umowa świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao nie ulega zmianie.
§ 6
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Data i podpis Klienta

Data, podpis i stempel pracownika

