Komunikat nr 48/DM/DRPiKO/2017
z dnia 09.06.2017 r.
w sprawie określenia zasad zwolnienia z opłat za udostępnienie
przez Dom Maklerski Pekao informacji i narzędzi rynkowych
w stosunku do Klientów, którzy podpisali Umowę świadczenia
usługi abonamentowej przez Dom Maklerski Pekao
§1
Dom Maklerski Pekao odstępuje od pobierania opłaty za udostępnienie pakietu notowań
PRESTIGE lub VIP, określonej zgodnie z treścią Taryfy opłat abonamentowych będącej
integralną częścią Umowy świadczenia usługi abonamentowej przez Dom Maklerski Pekao,
w stosunku do Klientów, którzy na wskazanym rachunku inwestycyjnym wygenerowali
średniomiesięczny obrót brutto (bez prowizji):
a)

w miesiącu, którego dotyczy opłata lub

b)

w ostatnich 3 miesiącach kalendarzowych (w miesiącu, którego dotyczy opłata oraz
w 2 poprzedzających miesiącach)

o wartości nie niższej niż wskazane w poniższej tabeli obrotu brutto:

RODZAJ PAKIETU
VIP

Minimalna wartość obrotu wymagana w celu zwolnienia
z opłaty za korzystanie z serwisów informacyjnych
180 000 PLN na rynku kasowym, lub
180 sztuk kontraktów terminowych

PRESTIGE

70 000 PLN na rynku kasowym, lub
70 sztuk kontraktów terminowych

Pod pojęciem rynku kasowego rozumiany jest rynek akcji, praw do akcji, warrantów i
certyfikatów inwestycyjnych.
W przypadku spełnienia wymogów z pkt a lub b zwolnienie z opłaty obowiązuje do czasu
odwołania niniejszego Komunikatu.
§2
Traci ważność Komunikat nr 33/DM/DRPiKO/2015 z dnia 12.11.2015 r.
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
Komunikat wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2017 r.

Piotr Kozłowski

Dyrektor
Domu Maklerskiego Pekao
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