Komunikat nr 20/DM/ZWS/2019*
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla pełnoletnich osób
do 26-ego roku życia

§1
1.

Na podstawie § 122 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom
Maklerski Pekao S.A./ Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski
Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), Dom Maklerski Pekao (DM)
niniejszym informuje, że:
1) zwalnia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego Klientów, będących pełnoletnimi
osobami fizycznymi, którzy:
a) w terminie pomiędzy dniem 31 sierpnia 2019 r., a dniem 31 grudnia 2019 r. włącznie
otworzą w Domu Maklerskim Pekao S.A. (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim
Pekao S.A.) rachunek inwestycyjny;
b) do dnia zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski
Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) nie ukończyli 26-ego roku
życia;
2) zwolnienie, o którym mowa w pkt 1, odnosi się do opłaty za prowadzenie rachunku
inwestycyjnego należnej za:
a) 2019 r. oraz
b) każdy następny rok, aż do roku (włącznie), w którym Klient ukończy 26 lat;
3) Klientów, o których mowa w pkt 1, w terminie od dnia 31 sierpnia 2019 r. do dnia 31
grudnia 2019 r. obowiązują następujące wysokości opłat i prowizji:
a) w zakresie usług wskazanych w cz. I („Instrumenty finansowe – obrót
zorganizowany”) pkt 1 Taryfy Prowizji i Opłat Domu Maklerskiego Pekao (dawniej:
Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) dla dyspozycji złożonych:
- za pomocą systemu internetowego DM (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego
Pekao S.A.) – stawka prowizji 0,24% (nie mniej niż 5,90 zł),
- za pomocą pozostałych kanałów zdalnych oraz osobiście – stawka prowizji 0,29%
(nie mniej niż 5,90 zł),
b) w zakresie usług wskazanych w cz. I („Instrumenty finansowe – obrót
zorganizowany”) pkt 3 Taryfy Prowizji i Opłat Domu Maklerskiego Pekao (dawniej:
Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) dla dyspozycji złożonych:
- za pomocą systemu internetowego DM (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego
Pekao S.A.) – wysokość opłaty 6,90 zł,
- za pomocą pozostałych kanałów zdalnych oraz osobiście – wysokość opłaty 8,00
zł;
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4) w przypadku gdy w 2019 r. dla usług wskazanych w pkt 3, zostaną wprowadzone nowe
wysokości opłat lub stawek prowizji wówczas dla Klientów, o których mowa w pkt 1, mają
zastosowanie wysokości opłat i stawek prowizji, określone w pkt 3, chyba że nowe
wysokości opłat lub stawki prowizji są dla tych Klientów korzystniejsze;
5) wysokości opłat i stawek prowizji, określone w pkt 3, obowiązują na nowo otwartym
rachunku inwestycyjnym od następnego dnia roboczego po dniu jego otwarcia;
6) zasady, o których mowa w pkt 1–5, mają zastosowanie wyłącznie do indywidualnych
rachunków inwestycyjnych, których posiadaczami są pełnoletnie osoby do 26-ego roku
życia oraz wspólnych rachunków inwestycyjnych, których obydwaj posiadacze są
pełnoletnimi osobami do 26-ego roku życia.

2. Komunikat wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019 roku.

Piotr Kozłowski
Dyrektor
Domu Maklerskiego Pekao
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