KOMUNIKAT nr 34/DMZ/2019
PREZESA ZARZĄDU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla nowych Klientów CDM dokonujących
przeniesienia aktywów z innej firmy inwestycyjnej
Treść komunikatu
1. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje, że wprowadza Ofertę Specjalną dla
nowych Klientów CDM:
1) będących pełnoletnimi osobami fizycznymi i niebędących po 31 grudnia 2018 r. stroną umowy,
na podstawie której CDM świadczył na ich rzecz usługi maklerskie,
2) którzy, w terminie pomiędzy 21 maja 2019 r. a 30 czerwca 2019 r. włącznie otworzą w CDM
rachunek inwestycyjny i jednocześnie zadeklarują przeniesienie aktywów z innej firmy
inwestycyjnej (treść deklaracji określony w załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu),
- z zastrzeżeniem pkt 5 zwalnia się z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, o której
mowa w cz. V. („Obsługa rachunku inwestycyjnego”) pkt 2 Taryfy Prowizji i Opłat Centralnego
Domu Maklerskiego Pekao S.A. do końca 2020 r.
2. Z zastrzeżeniem pkt 5, Klientów, o których mowa w pkt 1, w terminie od dnia, w którym otworzą
rachunek inwestycyjny, do dnia 31 grudnia 2020 r. w zakresie usług wskazanych
w cz. I („Instrumenty finansowe – obrót zorganizowany”) pkt 1 Taryfy Prowizji i Opłat Centralnego
Domu Maklerskiego Pekao S.A. obowiązują następujące wysokości opłat i prowizji dla dyspozycji
złożonych:
a) za pomocą systemu internetowego – stawka prowizji: 0,10% (nie mniej niż 5,90 zł),
b) telefonicznie oraz osobiście w Punkcie Obsługi Klientów – stawka prowizji: 0,19% (nie
mniej niż 5,90 zł);
3. Z zastrzeżeniem pkt 5, Klientów, o których mowa w pkt 1, w terminie od dnia, w którym otworzą
rachunek inwestycyjny, do dnia 31 grudnia 2020 r. w zakresie usług wskazanych
w cz. I („Instrumenty finansowe – obrót zorganizowany”) pkt 3 Taryfy Prowizji i Opłat Centralnego
Domu Maklerskiego Pekao S.A. obowiązują następujące wysokości opłat dla dyspozycji
złożonych:
a) za pomocą systemu internetowego – stawka prowizji: 4,00 zł od jednego kontraktu,
b) telefonicznie oraz osobiście w Punkcie Obsługi Klientów – stawka prowizji: 5,00 zł od jednego
kontraktu;
4. Z zastrzeżeniem pkt 5, Klientów, o których mowa w pkt 1, w terminie od dnia, w którym otworzą
rachunek inwestycyjny, do dnia 31 grudnia 2020 r. w zakresie usługi wskazanej
w cz. V („Obsługa rachunku inwestycyjnego”) pkt 21 Taryfy Prowizji i Opłat Centralnego Domu
Maklerskiego Pekao S.A. obowiązują zerowe stawki opłat za przyznanie lub zwiększenie limitu
należności z tytułu odroczonego terminu płatności;
5. Brak zasilenia rachunku inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 1, transferem instrumentów
finansowych z innej firmy inwestycyjnej w okresie jednego miesiąca od otwarcia rachunku
inwestycyjnego będzie skutkował przywróceniem obowiązywania standardowych stawek opłat
i prowizji zgodnych z Taryfą Prowizji i Opłat Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.;
6. O przywróceniu obowiązywania standardowych stawek opłat, w tym opłaty za prowadzenie
rachunku inwestycyjnego w 2019 r. w wysokości 30 zł i prowizji zgodnych z Taryfy Prowizji i Opłat
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Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. na skutek braku przeniesienia aktywów
z innej firmy inwestycyjnej Klienci, o których mowa w pkt 1, zostaną poinformowani telefonicznie.

Podstawa prawna
§ 122 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

Data wejścia w życie: 21.05.2019
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Załącznik nr 1
…………………, ……………
miejscowość

data

……………………………….
Imię i nazwisko

……………………………….
Pesel

……………………………….
Nr rachunku inwestycyjnego w CDM Pekao S.A.

……………………………….
Data zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich
z CDM Pekao S.A.

Deklaracja dotycząca przeniesienia aktywów
do Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Po zapoznaniu się z warunkami Oferty Specjalnej dla nowych Klientów Centralnego Domu
Maklerskiego Pekao S.A. dokonujących przeniesienia aktywów z innej firmy inwestycyjnej (Komunikat
nr 34/DMZ/2019 z dnia 17 maja 2019 roku), deklaruję przeniesienie aktywów z innej firmy
inwestycyjnej w ciągu 30 dni od dnia otwarcia rachunku w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.

Deklarowane aktywa:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..

……………………………..

podpis Klienta

podpis pracownika
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