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

--r.

Aneks „ŻAK”
do Umowy(-ów) o świadczenie usług maklerskich
Aneks „ŻAK” do Umowy(-ów) zawarto pomiędzy Domem Maklerskim BDM S.A. a:
Imię:

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

Nazwisko:

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

PESEL:



Zwanym(-ą) dalej Klientem.
Niniejszy Aneks dotyczy następujących Umów:


4. Nr 
1.

Nr


5. Nr 
2.

Nr


6. Nr 
3.

Nr

Definicje pojęć użytych w Aneksie:
Umowa - Umowa(-wy) o świadczenie usług maklerskich,
Aneks - niniejszy aneks do Umowy,
BDM - Dom Maklerski BDM S.A.,
Tabela „Tabela opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A.”,
Regulamin „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A.”.
§1
1.

W oparciu o przedłożony dokument potwierdzający podjęcie lub kontynuowanie nauki w ramach
.................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa szkoły, uczelni , wydział, kierunek studiów)

BDM stosował będzie preferencyjne zasady naliczania opłat i prowizji z tytułu świadczenia usług maklerskich dla uczniów/studentów,
określone w Aneksie.
§2
1.
2.

3.
4.

BDM stosował będzie wobec Klienta następujące stawki prowizji od transakcji kupna / sprzedaży instrumentów finansowych:
a) dla akcji, PDA (praw do akcji), praw poboru i innych nie wymienionych odrębnie instrumentów - 0,24% wartości zlecenia,
b) dla obligacji – 0,15% wartości zlecenia.
Jeżeli z Klientem zostanie zawarta umowa dotycząca pośrednictwa w obrocie derywatami, BDM stosował będzie następujące stawki
prowizji:
a) dla kontraktów terminowych na akcje - 1,90zł za otwarcie / zamknięcie / wygaśnięcie kontraktu,
b) dla kontraktów terminowych na indeksy - 7,90zł za otwarcie / zamknięcie/ wygaśnięcie kontraktu,
c) dla opcji - 1,99% (nie mniej niż 1,95zł / opcję i nie więcej niż 16,00zł / opcję) za otwarcie / zamknięcie / wygaśnięcie 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.
§3

1.

BDM nie będzie pobierał określonej w Tabeli opłaty z tytułu prowadzenia rachunku inwestycyjnego.
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2.

W przypadku podpisania przez Klienta poniższych aneksów do Umowy, poszerzających zakres świadczonych usług, BDM nie będzie
pobierał określonych w Tabeli opłat z tytułu:
a) korzystania z odroczonej płatności (Aneks „OTP”),
b) oprocentowania Rachunku (Aneks „PROFIT”).
§4

Klient może udzielić pełnomocnictwa do rachunku ŻAK na zasadach i w formach określonych w Regulaminie, z następującymi
ograniczeniami:
a) pełnomocnictwo ograniczone jest tylko do wpłat i wypłat z Rachunku,
b) pełnomocnikami do Rachunku mogą zostać wyłącznie: rodzice, rodzeństwo lub małżonek Klienta.
§5
1.

Aneks obowiązuje od dnia podpisania do końca roku w którym Klient kończy naukę, jednak nie później niż do końca roku , w którym



2.
3.

Klient ukończy 26 lat, to jest do dnia 31-12-20
r*.
Z dniem podpisania Aneksu tracą moc inne aneksy do Umowy, dotyczące ustalenia stawek prowizji odbiegających od określonych w
Tabeli,
w tym aneksy: „NEGOCJATOR”, „DAYTRADER”, „ŻAK”.
Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania Anek su za wypowiedzeniem dokonanym na piśmie. BDM może
wypowiedzieć Aneks w przypadku uzyskania informacji o przerwaniu lub ukończenia nauki przez Klienta oraz w przypadku naruszen ia
postanowień umownych. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od daty doręczenia wy powiedzenia drugiej stronie. Po upływie okresu
wypowiedzenia świadczenie usług maklerskich odbywa się na zasadach ogólnych określonych w Umowie i Regulaminie, a opłaty i
prowizje
pobierane
są zgodnie z Tabelą.
§6

W sprawach nieuregulowanych Aneksem zastosowanie mają postanowienia Umowy oraz Regulaminu.
§7
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

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

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

(za BDM)

(podpis Klienta)
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* - należy wpisać mniejszą z wartości:
a) przewidywany rok kalendarzowy ukończenia studiów (zgodnie z przedstawionym przez Klienta dokumentem)
b) rok kalendarzowy w którym Klient ukończy 26 lat
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