Komunikat nr 54/DM/ZWS/2019*
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie obowiązywania Oferty Specjalnej dla Klientów DM
(dawniej: CDM), którzy dokonali przeniesienia aktywów z innej firmy
inwestycyjnej
§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. obowiązuje Oferta Specjalna dla Klientów DM Pekao (dawniej: 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. otworzyli w CDM
rachunek inwestycyjny i przenieśli aktywa z innej firmy inwestycyjnej,
- 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
DM (dawniej: CDM) do końca 2020 r.,
2. Z zastrzeżeniem pkt 5, Klientów, o których mowa w pkt 1, w terminie od dnia, w którym
otworzyli 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 DM
(dawniej: CDM) 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 Usług Maklerskich (dawniej: Punkt Obsługi
Klientów CDM) – 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
otworzyli 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 DM
(dawniej: CDM) 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 Usług Maklerskich (dawniej: Punkt Obsługi
Klientów CDM) – stawka prowizji: 5,00 zł od jednego kontraktu;
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4. Z zastrzeżeniem pkt 5, Klientów, o których mowa w pkt 1, w terminie od dnia, w którym
otworzyli rachunek inwestycyjny, do dnia 31 grudnia 2020 r. w zakresie usługi wskazanej
w cz. V („Obsługa rachunku inwestycyjnego”) pkt 21 Taryfy Prowizji i Opłat DM (dawniej:
CDM) 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 skutkował przywróceniem obowiązywania standardowych stawek opłat
i prowizji zgodnych z Taryfą Prowizji i Opłat DM (dawniej: CDM);
6. O przywróceniu obowiązywania standardowych stawek opłat i prowizji zgodnych z Taryfy
Prowizji i Opłat DM (dawniej: CDM) na skutek braku przeniesienia aktywów z innej firmy
inwestycyjnej Klienci, o których mowa w pkt 1, zostali poinformowani telefonicznie.
§2
Komunikat wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Piotr Kozłowski
Dyrektor
Domu Maklerskiego Pekao
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