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Wprowadzono Uchwałą nr 7/V/2022 Zarządu BDM z dnia 27 maja 2022 roku 

Obowiązuje od 1 czerwca 2022 roku do 31 marca 2023 roku 
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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Klienci, którzy w okresie 1 czerwca 2022r. do 31 marca 2023 r. spełnią kryteria 
wskazane w § 3 objęci zostaną promocją, polegającą na zwolnieniu z opłat, zgodnie 
z § 2 (dalej: Promocja). 

§ 2  

OPŁATY W RAMACH PROMOCJI 

Klient, który spełni warunki wskazane w §3 uzyska zwolnienie z opłaty za 
prowadzenie rachunku inwestycyjnego, o której mowa w ,,Tabeli opłat i prowizji za 
usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A" do dnia 31 grudnia 2023r. 
Zwolnienie z opłaty obejmuje wszystkie rachunki inwestycyjne klienta (również te 
których jest współwłaścicielem) istniejące w momencie spełnienia warunku, o którym 
mowa w §3. 

§ 3  

KRYTERIA I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI 

1. Promocja jest dostępna dla  klientów którzy są właścicielami/współwłaścicielami 
rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez Dom Maklerski BDM (dalej: 
BDM).  

2. Z Promocji może skorzystać osoba, która spełni minimum jeden z poniższych 
warunków: 

a) w okresie obowiązywania Promocji otworzy w BDM rachunek inwestycyjny 
prowadzony w formie Indywidualnego Konta Emerytalnego  (IKE) , 

b) w okresie obowiązywania Promocji otworzy w BDM rachunek inwestycyjny 
prowadzony w formie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego  
(IKZE). 

§ 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. 

http://www.bdm.pl/
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