Komunikat nr 106/BM/ZOG/2019*
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie
umów abonamentowych
§1
Na podstawie § 19 ust. 4 pkt 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom
Maklerski Pekao S.A./ Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao
(dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), Biuro Maklerskie Pekao (BM) niniejszym informuje, że
w okresie od dnia 30 sierpnia 2019 r. do dnia odwołania niniejszego Komunikatu, w stosunku do
Klientów będących osobami fizycznymi, odstępuje od pobierania opłaty za udostępnienie następujących
pakietów notowań, określonych w Taryfie opłat w usłudze abonamentowej Biura Maklerskiego Pekao
(dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.), będącej integralną częścią Umowy świadczenia
usługi abonamentowej przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.):
1)

PLUS,

2) PRESTIGE, VIP – o ile na rachunku inwestycyjnym, wskazanym przez Klienta do pobierania
należności z tytułu usługi abonamentowej, został wygenerowany:
a) w miesiącu, którego dotyczy opłata lub
b) średniomiesięczny w 3 miesiącach kalendarzowych (w miesiącu, którego dotyczy opłata oraz w 2
poprzedzających miesiącach)
obrót brutto (bez prowizji) o wartości nie niższej niż wartości zawarte w poniższej tabeli:
NAZWA
PAKIETU

MINIMALNA WARTOŚĆ OBROTU WYMAGANA W CELU ZWOLNIENIA Z
OPŁATY ZA DANY PAKIET

PRESTIGE

70 000 zł na rynku kasowym* lub 70 sztuk kontraktów terminowych lub opcji

VIP

180 000 zł na rynku kasowym* lub 150 sztuk kontraktów terminowych lub opcji

* Pod pojęciem rynek kasowy rozumiany jest obrót zorganizowany w zakresie akcji, praw do akcji,
warrantów i certyfikatów inwestycyjnych.

§2
Niniejszy Komunikat zastępuje Komunikat nr 45/DM/ZOG/2019* z dnia 30 sierpnia 2019 r.

§3
Komunikat wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
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