.............................., dn.

--r.

Aneks „DAYTRADER”

do Umowy o świadczenie usług maklerskich nr 
Aneks „DAYTRADER (zwany dalej Aneksem) do Umowy o świadczenie usług maklerskich (zwanej dalej Umową) zawarto
pomiędzy Domem Maklerskim BDM S.A. zwanym dalej BDM a:
Imię/Nazwa:

........................................................................................................................

Nazwisko/Nazwa:

........................................................................................................................

REGON/PESEL:
Zwanym(-ą) dalej Klientem.
1.

2.
3.

1.
2.



§1
Na podstawie Aneksu BDM będzie stosował wobec Klienta następujące stawki prowizji:
a) dla akcji, praw poboru, warrantów, jednostek indeksowych i innych niewymienionych odrębnie instrumentów
finansowych ................ % wartości zlecenia,
b) dla obligacji ................% wartości zlecenia,
c) dla kontraktów terminowych na akcje......... zł…...gr za otwarcie / zamknięcie / wygaśnięcie kontraktu,
d) dla pozostałych kontraktów terminowych ......... zł…...gr za otwarcie / zamknięcie / wygaśnięcie kontraktu,
e) dla opcji .............% wartości transakcji (nie mniej niż 1,95zł/opcję i nie więcej niż 16,00zł/opcję) za otwarcie /
zamknięcie / wykonanie opcji.
Prowizję nalicza się od każdego zlecenia oddzielnie.
Prowizja obliczana na podstawie powyższych postanowień nie może być niższa od minimalnej prowizji za jedn o
zrealizowane zlecenie, określonej w „Tabeli opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A.”.
§2
BDM z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 będzie pobierał na koniec każdego dnia sesyjnego opłatę dodatkową zwaną
dalej OPD. OPD naliczana jest odrębnie dla każdego instrumentu finansowego będącego w dniu naliczania opłaty
przedmiotem transakcji.
Dla akcji, praw poboru, warrantów, jednostek indeksowych i innych nie wymienionych odrębnie instrumentów
finansowych OPD jest równa iloczynowi dziennej zmiany liczby instrumentów finansowych, rozumianej jako wartość
bezwzględna z różnicy pomiędzy liczbą instrumentów finansowych kupionych i liczbą instrumentów finansowychsprzedanych na Rachunku, ceny transakcji i współczynnika OPD określonego w § 3.

OPD  K  S * C *W

3.

gdzie:
K – liczba instrumentów finansowych kupionych na Rachunku w danym dniu sesyjnym
S – liczba instrumentów finansowych sprzedanych na Rachunku w danym dniu sesyjnym
C – najniższa cena z zawartych przez klienta transakcji na danym instrumencie finansowym w danym dniu sesyjnym
W – współczynnik opłaty dodatkowej określony w § 3.
Dla kontraktów terminowych OPD jest równa iloczynowi dziennej zmiany liczby kontraktów rozumianej jako wartość
bezwzględna z różnicy pomiędzy liczbą kontraktów kupionych i liczbą kontraktów sprzedanych na Rach unku i
współczynnika OPD określonego w § 3.

OPD  K  S * W
gdzie:
K – liczba kontraktów danej serii kupionych na Rachunku w danym dniu sesyjnym
S – liczba kontraktów danej serii sprzedanych na Rachunku w danym dniu sesyjnym
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4.

W – współczynnik opłaty dodatkowej określony w § 3.
Dla opcji OPD jest równa:

OPD  K  S * C * W

5.
6.

gdzie:
K – liczba opcji danej serii kupionych na Rachunku w danym dniu sesyjnym
S – liczba danej serii sprzedanych na Rachunku w danym dniu sesyjnym
C – średnia cena opcji kupionych/sprzedanych na Rachunku ważona wolumenem zrealizowanych transakcji danymi
opcjami w danym dniu sesyjnym
W – współczynnik opłaty dodatkowej określony w § 3.
Dla kontraktów terminowych na akcje oraz dla obligacji OPD nie jest pobierana.
BDM pobierał będzie OPD niezależnie od trybu składania zleceń, rynku na który przekazywane będą zlecenia oraz innych
Aneksów określających odmienne stawki prowizji.

§3
Współczynnik opłaty dodatkowej, o którym mowa w § 2 określa się następująco:
a) dla akcji, praw poboru, warrantów, jednostek indeksowych i innych nie wymienionych odrębnie instrumentów
finansowych W wynosi .........% ,
b) dla kontraktów terminowych W wynosi ….......zł,
c) dla opcji W wynosi ……......% .
§4
Aneks wchodzi w życie z dniem

--r. i obowiązuje:
bezterminowo / terminowo do dnia

1.
2.

--r *.

§5
Z dniem wejścia w życie Aneksu tracą moc inne aneksy do Umowy, dotyczące ustalenia stawek prowizji : „DAYTRADER”,
„NEGOCJATOR”, „ŻAK”.
Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania Aneksu za wypowiedzeniem dokonanym na piśmie.
Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.

§6
W sprawach nieuregulowanych Aneksem zastosowanie mają postanowienia Umowy oraz „Regulaminu świadczenia usług
maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A.”.
§7
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

............................................

............................................

(za BDM)

(podpis Klienta)

* - niepotrzebne skreślić
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