DOM MAKLERSKI BZ WBK
SPÓŁKA AKCYJNA
PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO
Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 18/2012
z dnia 30 maja 2012 roku
w sprawie: określenia preferencyjnych stawek opłat i prowizji dla Klientów będących pracownikami
instytucji finansowych.

Działając na podstawie § 111 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK
S.A., w brzmieniu ustalonym Uchwałą Zarządu Domu Maklerskiego nr 40/2012 podjętą w trybie głosowania
pisemnego, zarządzam, co następuje:
§1
Dom Maklerski świadczy usługi maklerskie dla Klientów będących pracownikami instytucji finansowych
przy zastosowaniu preferencyjnych stawek opłat i prowizji, które wynoszą:
1) 0,30% za usługi związane z obrotem papierami wartościowymi, warrantami i jednostkami
indeksowymi, z wyłączeniem obligacji,
2) 8 zł za usługi związane z obrotem kontaktami terminowymi innymi niż akcyjne i walutowe,
3) 0 zł za prowadzenie rachunku maklerskiego.
2. Pracownikami instytucji finansowych są osoby:
1) zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub posiadające akcje pracownicze następujących spółek:
a) banków działających w formie spółek akcyjnych lub innych instytucji świadczących usługi
finansowe, notowanych na polskim rynku regulowanym,
b) Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., BZ WBK Asset Management S.A., BZ WBK Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A., BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., BZ WBK Leasing S.A., BZ WBK
Finanse & Leasing S.A., BZ WBK Faktor Sp. z o.o., BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A., BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.,
2) będące stroną umów agencyjnych zawartych z BZ WBK Leasing S.A., BZ WBK Finanse & Leasing
S.A. lub BZ WBK Faktor Spółka z o.o.,
3) będące stroną umów agencyjnych zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. o prowadzenie
placówek „Banku Zachodniego WBK Partner”,
dalej zwani „Klientami”.
3. Warunkiem zastosowania preferencyjnych stawek opłat i prowizji, o których mowa w ust. 1, jest złożenie
oświadczenia,, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. Opłaty i prowizje pobrane przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie podlegają zwrotowi.
5. Preferencyjne stawki opłat i prowizji obowiązują przez okres roku od dnia złożenia oświadczenia i mogą
zostać przyznane na kolejny rok pod warunkiem ponownego złożenia oświadczenia, według stawek
obowiązujących w dniu jego złożenia. Klienci mogą korzystać z innych (niższych) stawek na podstawie
odrębnych regulacji lub ustalonych indywidualnie stawek negocjowanych, po złożeniu odpowiedniego
wniosku.
6. Dom Maklerski może w dowolnym momencie zażądać od Klienta wykazania odpowiednim dokumentem
faktu zatrudnienia/posiadania akcji/pozostawania stroną umowy agencyjnej, o którym mowa w ust. 1. Nie
wykazanie tego faktu w terminie określonym przez Dom Maklerski skutkuje zaprzestaniem stosowania
wobec Klienta stawek opłat i prowizji, o których mowa w ust. 1.
7. W zakresie nieokreślonym w niniejszym zarządzeniu stosuje się stawki opłat i prowizji określone w taryfie.
§2
Traci moc: Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 17/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie
określenia zasad przyznawania prowizji negocjowanych dla Klientów będących pracownikami instytucji
finansowych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.
Prezes Zarządu
Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.
1.
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