Komunikat nr 28/DM/BWS/2019
z dnia 30.08.2019 r.
w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla obecnych i nowych
klientów Domu Maklerskiego Pekao dotycząca certyfikatów
depozytowych, certyfikatów inwestycyjnych i certyfikatów
strukturyzowanych
Na podstawie § 122 ust. 3 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski
Pekao”, zarządza się co następuje:

§1
Klientów posiadających rachunki inwestycyjne prowadzone przez Dom Maklerski Pekao,
zwalnia się z opłaty za prowadzenie rachunku, o której mowa w punktach V.2. i V.4. Taryfy
prowizji i opłat Domu Maklerskiego Pekao, pod warunkiem, że na rachunku zarejestrowane
były i będą wyłącznie:


certyfikaty depozytowe emitowane przez Bank Pekao S.A. lub



certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitowane przez
podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem Pekao S.A. lub



certyfikaty strukturyzowane oferowane przez DM Pekao w ofertach pierwotnych

§2
1.

Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku dotyczy również klientów, na rachunkach
których po zakończeniu inwestycji w:
 certyfikaty depozytowe (wykupie lub zbyciu przed dniem wykupu) wyemitowane przez
Bank Pekao S.A. lub
 certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych (wykupie lub zbyciu)
wyemitowane przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem Pekao S.A. lub
 certyfikaty strukturyzowane oferowane przez DM Pekao w ofertach pierwotnych
nie zostały zapisane inne, poza wymienionymi powyżej, instrumenty finansowe.

2.

Zwolnienie z opłaty obowiązuje do odwołania.

Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i
kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

§3
Traci ważność Komunikat nr 78/DM/BWS/2018 z dnia 19 października 2018 roku.

§4
Komunikat wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 roku.
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