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WARUNKI PROMOCJI „PRZYJDŹ DO NAS II” 

 
 
 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Niniejsze Warunki promocji, zwane dalej „Warunkami”, określają zasady promocji, dotyczące pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku 
Polskiego opłat i prowizji z tytułu świadczonych usług maklerskich. 

2. Organizatorem promocji jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w 
Warszawie (wewnętrzna jednostka organizacyjna PKO Banku Polskiego SA świadcząca usługi maklerskie) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 
15, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, zwany 
dalej „Organizatorem” lub „Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego”. 

3. Promocja trwa od dnia 4 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.  

 

Rozdział 2. Definicje 

§ 2. 

1. Przez użyte w Warunkach określenia i pojęcia rozumie się:  
1) Okres Trwania Promocji – okres od dnia 4 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. 
2) Nowi Klienci – osoby, które zawrą w Okresie Trwania Promocji w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego 

umowę o świadczenie usług maklerskich - pod warunkiem, że umowa ta będzie przewidywała dostęp do rachunku inwestycyjnego za 
pośrednictwem aplikacji internetowej supermakler, 

3) Rynek akcji GPW – rynek obejmujący akcje notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rynku 
New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

4) Rynek derywatów GPW – rynek obejmujący instrumenty pochodne notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-e Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.). 

5) Inne instrumenty finansowe – instrumenty finansowe inne niż akcje notowane na rynku akcji GPW oraz kontrakty terminowe notowane na 
rynku derywatów GPW.    

6) Inny podmiot – członek giełdy (dom lub biuro maklerskie licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego) inny niż Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. 

2. Pozostałe określenia i pojęcia, nie zdefiniowane w Warunkach, należy rozumieć zgodnie z definicją zamieszczoną w Regulaminie świadczenia 
usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, który dostępny jest na stronie internetowej www.dm.pkobp.pl, w Punktach 
Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. 

 
Rozdział 3. Zasady promocji 

§ 3. 

1. W promocji mogą uczestniczyć wyłącznie Nowi Klienci Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. 
2. Nowi Klienci, którzy przedstawią dokument potwierdzający wysokość pobranej przez inny podmiot prowizji od zleceń na rynku akcji GPW oraz 

rynku derywatów GPW, w przypadku zleceń składanych za pośrednictwem Internetu oraz innych mobilnych kanałów dostępu, korzystają z 
preferencyjnej stawki prowizji, dla zleceń, których przedmiotem są akcje oraz kontrakty terminowe notowane odpowiednio na rynku akcji GPW 
oraz rynku derywatów GPW. 

3. Nowi Klienci zwolnieni są z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za rok 2013. 
4. Dokument potwierdzający wysokość prowizji, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać informacje na temat wysokości zapłaconej prowizji 

od zlecenia zrealizowanego w terminie nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2. 
5. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do wiarygodności lub zawartości dokumentu, o którym mowa w ust. 2, Dom Maklerski PKO Banku 

Polskiego zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Nowego Klienta z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających 
wysokość pobranej przez inny podmiot prowizji od zleceń na rynku akcji GPW oraz rynku derywatów GPW, w szczególności zaświadczenia 
wystawionego przez Inny podmiot. 

6. Wysokość preferencyjnej stawki prowizji, o której mowa w ust. 2, obliczana jest poprzez obniżenie stawki prowizji pobranej przez inny podmiot o 
co najmniej 10%, do poziomu nie niższego niż 0,17% nie mniej niż 5 PLN od zlecenia w przypadku akcji, 4,5 PLN w przypadku kontraktów 
indeksowych, 0,9 PLN w przypadku kontraktów akcyjnych, 0,25 PLN w przypadku kontraktów walutowych. 

7. Preferencyjna stawka prowizji, o której mowa w ust. 6, przyznawana jest na okres od dnia roboczego następującego po dniu, w którym 
spełniony został warunek określony w ust. 2 , do 31 marca 2014 r.  

8. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 5, preferencyjna stawka prowizji obowiązuje od następnego dnia roboczego po dniu, w 
którym Nowy Klient dostarczył zaakceptowany przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego dokument. 

9. Prowizja od zleceń składanych w innej formie niż za pośrednictwem Internetu oraz innych mobilnych kanałów dostępu, a także od zleceń, 
których przedmiotem są Inne instrumenty finansowe oraz wszelkie inne opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji 
Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, która dostępna jest na stronie internetowej www.dm.pkobp.pl, w Punktach Obsługi Klienta Domu 
Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. 

10. Nowi Klienci mają możliwość negocjacji prowizji za usługi związane z obrotem Zagranicznymi instrumentami finansowymi, do poziomu nie 
niższego niż 0,3%. 

11. W przypadku zamknięcia rachunku inwestycyjnego w terminie do 31 marca 2014 r. przez Nowego Klienta, Dom Maklerski PKO Banku 
Polskiego nie pobierze opłaty wynikającej z Taryfy opłat i prowizji z tytułu przeniesienia instrumentów finansowych na rachunek prowadzony 
przez inny podmiot bez przeniesienia własności. 
 

Rozdział 4. Postanowienia końcowe 

§ 4. 

1. Obowiązująca wersja Warunków jest dostępna w lokalu (Centrali) Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego przy ul. Puławskiej 15, 02-515 
Warszawa, Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz na stronie internetowej www.dm.pkobp.pl Domu 
Maklerskiego PKO Banku Polskiego. 

2. Warunki są jedynym dokumentem określającym zasady promocji. 

http://www.dm.pkobp.pl/
http://www.dm.pkobp.pl/
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3. Warunki nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. 
4. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Informacje na temat Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz usługach świadczonych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, w tym 

informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz stosowanych politykach mających na celu ochronę 
interesów naszych klientów dostępne są na stronie internetowej www.dm.pkobp.pl, w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego oraz 
Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. 
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