Komunikat nr 99/DM/BWS/2018
z dnia 19.12.2018 r.
w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla aktywnych członków
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
Na podstawie § 122 ust. 3 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski
Pekao”, zarządza się co następuje:
§1
Dla Klientów będących osobami fizycznymi, którzy:
1. są aktywnymi członkami Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,
2. zgłosili chęć skorzystania z Oferty Specjalnej DM Pekao skierowanej dla członków
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
§2
Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, można dokonać osobiście w pełnozakresowym
Punkcie Usług Maklerskich (PUM) lub elektronicznie na adres DomMaklerski@pekao.com.pl
podając:
1. imię i nazwisko,
2. numer członkowski w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych,
3. numer rachunku inwestycyjnego,
4. numer telefonu kontaktowego.
§3
1. Weryfikacja aktywnego członkostwa odbywa
Indywidualnych.

się

w Stowarzyszeniu Inwestorów

2. O dacie uruchomienia stawek wynikających z Oferty Specjalnej lub odrzuceniu zgłoszenia
Klient zostanie poinformowany przez Dom Maklerski Pekao na numer telefonu podany w
zgłoszeniu.
§4
Klientów, o których mowa w § 1-3, w terminie od 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019
r. obowiązują następujące wysokości opłat i prowizji:
1. w zakresie usług wskazanych w cz. I („Instrumenty finansowe – obrót zorganizowany”) pkt
1 Taryfy Prowizji i Opłat Domu Maklerskiego Pekao dla dyspozycji złożonych:
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 za pomocą systemu internetowego oraz aplikacji mobilnej Pekao24Makler - stawka
prowizji: 0,24% (nie mniej niż 5,90 zł),
 telefonicznie oraz osobiście w PUM - stawka prowizji: 0,29% (nie mniej niż 5,90 zł),
2. w zakresie usług wskazanych w cz. I („Instrumenty finansowe – obrót zorganizowany”) pkt
3 Taryfy Prowizji i Opłat Domu Maklerskiego Pekao dla dyspozycji złożonych:
 za pomocą systemu internetowego oraz aplikacji mobilnej Pekao24Makler – wysokość
opłaty 6,90 zł,
 telefonicznie oraz osobiście w PUM - wysokość opłaty 8,00 zł;
Stawki prowizji, o których mowa powyżej, obowiązują na wskazanych przez Klienta
rachunkach inwestycyjnych od następnego dnia roboczego po uzyskaniu przez Dom
Maklerski Pekao potwierdzenia członkostwa.
§5
W przypadku gdy w 2019 r. dla usług wskazanych w § 4, zostaną wprowadzone nowe
wysokości opłat lub stawek prowizji wówczas dla Klientów, o których mowa w § 1, mają
zastosowanie wysokości opłat i stawek prowizji, określone w § 4, chyba że nowe wysokości
opłat lub stawek prowizji są dla tych Klientów korzystniejsze.
§6
Zasady, o których mowa w § 1-5, mają zastosowanie wyłącznie do indywidualnych
rachunków inwestycyjnych, których posiadaczami są aktywni członkowie Stowarzyszenia
Inwestorów Indywidualnych oraz wspólnych rachunków inwestycyjnych, których co najmniej
jeden posiadacz jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
§7
Komunikat nr 89/DM/BWS/2018 z dnia 19 października 2018 roku zostaje przesunięty do
Archiwum.
§8
Komunikat wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019 roku.
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