Komunikat nr 50/BM/ZWS/2020*
z dnia 30 czerwca 2020 r.
dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma
zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zwolnienia
z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM Pekao
(dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów
korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących
jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania
(Klientów „funduszowych”)
Na podstawie § 122 ust. 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:

§1
Zwalnia się z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w II połowie 2020 r. Klientów, którzy
przed 1 lipca 2020r:
a)

mieli zawartą Umowę świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej:
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.),

b)

korzystali wyłącznie z usług maklerskich w zakresie dotyczącym jednostek uczestnictwa w
instytucjach wspólnego inwestowania, w tym posiadali aktywa w postaci jednostek uczestnictwa w
instytucjach wspólnego inwestowania i nie składali w BM (dawniej: CDM) dyspozycji lub zleceń,
których przedmiotem były inne instrumenty finansowe niż jednostki uczestnictwa w instytucjach
wspólnego inwestowania. W przypadku nabycia innych instrumentów finansowych, opłata za
kolejny rok rozliczeniowy zostanie pobrana w wysokości określonej w Taryfie Prowizji Opłat

§2
Zwalnia się z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w II pół. 2020 r. nowych Klientów, którzy
w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r:
a)

otworzą w BM (dawniej: CDM) rachunek inwestycyjny,

b)

spełnią warunek, o którym mowa w pkt §1 lit. b) lub przy otwarciu rachunku inwestycyjnego
oświadczą, że zamierzają go spełnić,

§3
Nowymi Klientami, o których mowa w § 2 są Klienci, którzy nie posiadali wcześniej rachunku
inwestycyjnego w BM (dawniej: CDM).
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§4
Komunikat wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

Piotr Kozłowski

Dyrektor
Biura Maklerskiego Pekao

Ważna informacja
Niniejsza oferta specjalna jest wprowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług: wykonywania zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, w tym derywatów,
zagranicznych instrumentów oraz pozagiełdowych instrumentów finansowych; przyjmowanie i
przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; przechowywania lub rejestrowania
instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków
derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych; wymiany walutowej
(związanej z działalnością maklerską) oraz usługi prowadzenia rachunku maklerskiego w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania
firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, oraz banków powierniczych.
Sprzedaż w ramach oferty specjalnej nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla Klienta, niż w
przypadku gdyby usługi powyższe były świadczone bez przedmiotowej oferty. Szczegółowe informacje,
w tym opis ryzyk i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez BM Pekao
(dawniej: CDM) znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.
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