Regulamin Promocji „Zostań online”

Wprowadzono Uchwałą nr 15 /X/2020 Zarządu BDM z dnia 23 października 2020 r.
Obowiązuje od 26 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Klienci, którzy do 31 grudnia 2020 r. (z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 2)
spełnią kryteria wskazane w § 3 objęci zostaną promocją „Zostań onLine” (dalej:
Promocja).
2. Zarząd Domu Maklerskiego BDM S.A. (dalej: BDM) może zdecydować
o skróceniu lub przedłużeniu Promocji.
3. Opłaty i prowizje wynikające z Promocji wskazane zostały w § 2.
§2
OPŁATY I PROWIZJE W RAMACH PROMOCJI
Klient, który łącznie spełni kryteria i warunki wskazane w §3 uzyska następujące,
preferencyjne stawki opłat i prowizji za usługi maklerskie, o których mowa w ,,Tabeli
opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A" (dalej Tabela):
a) zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, pod warunkiem
dokonania minimum jednej transakcji w miesiącu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (w przypadku braku transakcji w danym
miesiącu, po jego zakończeniu pobierana będzie opłata miesięczna wskazana
w Tabeli),
b) ustalenie stawek prowizji maklerskiej dla transakcji dokonywanych
za pośrednictwem BDM onLine na następującym poziomie:
- dla akcji, praw poboru, praw do akcji, warrantów, certyfikatów inwestycyjnych,
certyfikatów strukturyzowanych i ETF-ów - 0,28% wartości transakcji (minimum
5,95zł od transakcji),
- dla obligacji – 0,18% wartości transakcji (minimum 5,95zł od transakcji),
- dla kontraktów terminowych opartych o kwotowanie indeksów - 8zł za szt.
§3
KRYTERIA I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI
1. Promocja jest dostępna dla nowych klientów BDM którzy otworzą rachunek
inwestycyjny drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub
podpisu elektronicznego ePUAP. Promocja dostępna jest również
dla dotychczasowych klientów BDM, którzy wypełnią stosowny wniosek,
dostępny w aplikacji BDM on-line (Wniosek).
2. Wszelka dodatkowa dokumentacja przekazywana jest do BDM elektronicznie,
zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym § oraz opisem dostępnym
na stronie www.bdm.pl.
3. Z Promocji może skorzystać osoba, która spełni łącznie poniższe warunki:
a) wypełni ankietę odpowiedniości usług wymaganą przez przepisy MIFID 2,
b) wskaże w umowie adres e-mail oraz telefon do kontaktu,
c) wyrazi zgodę na dostarczanie przez BDM dokumentów w postaci
elektronicznej poprzez BDM onLine,
d) wyrazi zgodę na przetwarzanie przez BDM danych osobowych w celu
przedstawiania informacji marketingowych, tj. informacji handlowych
dotyczących oferowanych usług i produktów wszystkimi kanałami tj. pocztą
tradycyjną, za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji elektronicznej,
oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,

4. Promocja nie łączy się z innymi preferencyjnymi warunkami świadczenia usług
przez BDM, co oznacza, że wraz z przystąpieniem przez klienta do Promocji
następuje automatyczne rozwiązanie obowiązujących na jego rachunkach
aneksów „NEGOCJATOR”, „DAYTRADER”, „DERYWATY DAYTRADER”, „ŻAK”,
„OBLIGACJE”, „VIP”, „PARTNER” jak również innych oferowanych przez BDM
promocji oraz indywidualnie wynegocjowanych przez klienta zniżek opłat
i prowizji wynikających z Tabeli.
5. Wniosek może złożyć tylko właściciel rachunku.
6. Wniosek obejmuje wszystkie rachunki inwestycyjne klienta istniejące
w momencie złożenia Wniosku. Rachunki otwierane po aktywowaniu Promocji
nie zostaną objęte Promocją.
7. Promocja obejmuje wyłącznie rachunki należące do osób fizycznych,
z wyłączeniem rachunków objętych współwłasnością.
8. Promocja jest aktywowana w terminie dwóch dni roboczych od złożenia Wniosku.
O aktywowaniu Promocji klient jest informowany za pośrednictwem
e-maila.
9. Prowizja maklerska dla zleceń złożonych przed aktywowaniem Promocji zostanie
naliczona zgodnie z warunkami obowiązującymi w momencie złożenia zlecenia.
10. Od momentu przystąpienia do promocji, BDM raz w miesiącu dokonywał będzie
weryfikacji, czy klient nadal spełnia warunki, o których mowa
w ust. 3 lit. b-d. oraz ust. 7. W przypadku niespełniania któregokolwiek
z warunków Promocja zostaje zakończona, co oznacza, że rachunki klienta
z końcem danego miesiąca podlegają standardowym opłatom i prowizjom
wskazanym w Tabeli. W takim przypadku klient nie może ponownie przystąpić
do Promocji.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Sprzedaży do opublikowania niniejszego
Regulaminu Promocji na stronie www.bdm.pl, a Dyrektorów POK-ów Wydziału
Sprzedaży do wywieszenia jej na tablicy informacyjnej.
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