
   Załącznik do Uchwały Nr 88/2022 Zarządu 
              Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. 

        z dnia 22 grudnia 2022 r. 

      

      

 

OFERTA SPECJALNA DLA STUDENTÓW 

 

§ 1. 

 

CZAS TRWANIA OFERTY  

1. Oferta specjalna dla Studentów (dalej: Oferta) organizowana przez Dom Maklerski Banku BPS 

S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, którego dokumentacja jest 

przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000304923, NIP 

108-000-54-18, o kapitale zakładowym 7.469.280,00 zł (dalej: Dom Maklerski) obowiązuje od 

dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres .  

2. W przypadku decyzji o przedłużeniu okresu funkcjonowania Oferty, Dom Maklerski poinformuje 

klientów o planowanej zmianie w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

zakończenia Oferty  poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej. 

3. Oferta promocyjna nie może zostać zakończona przed upływem okresu na jaki została 

wprowadzona z zastrzeżeniem, iż w przypadku wejścia w życie, w okresie trwania Oferty, regulacji 

prawnych lub wydania decyzji lub zaleceń organu nadzoru mogących mieć istotny wpływ na jej 

treść, tryb, zasady lub możliwość przeprowadzenia/kontynuowania, Dom Maklerski zastrzeg a 

możliwość zmiany zasad Oferty, bądź też jej przedterminowego zakończenia.    

W takim przypadku Dom Maklerski poinformuje niezwłocznie klientów o planowanej zmianie lub 

zakończeniu Oferty poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej stosownej informacji. 

 

 

§ 2. 

 

WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY  

1. Uprawnionymi do skorzystania z Oferty są uczniowie i studenci w wieku 18-26 lat, którzy 

na dzień wejścia Oferty w życie posiadają lub założą rachunek papierów wartościowych  

w Domu Maklerskim, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.  

2. Warunkiem skorzystania z Oferty Domu Maklerskiego jest przedłożenie w Domu Maklerskim 

(jego Punktach Usług Maklerskich) aktualnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej. 

 

 

§ 3. 

 

ZAKRES OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. Oferta obejmuje wprowadzenie w całym okresie jej trwania, stawek opłat i prowizji 

w zakresie usług świadczonych przez Dom Maklerski wymienionych poniżej, w wysokości: 

• 0,25% min. 3 zł – prowizja za pośrednictwo w obrocie akcjami, prawami do akcji, prawami 

poboru, warrantami, certyf ikatami, jednostkami indeksowymi, tytułami uczestnictwa 

funduszy typu ETF od zleceń składanych osobiście lub telefonicznie; 

• 0,19% min. 3 zł – prowizja za pośrednictwo w obrocie obligacjami i listami zastawnymi 

od zleceń składanych osobiście lub telefonicznie; 



 

 

 

• 6 zł – prowizja za pośrednictwo w obrocie kontraktami terminowymi na indeksy od zleceń 

składanych osobiście lub telefonicznie; 

• 0,13% min. 3 zł  – prowizja za pośrednictwo w obrocie akcjami, prawami do akcji, 

prawami poboru, warrantami, certyf ikatami, jednostkami indeksowymi, tytułami 

uczestnictwa funduszy typu ETF od zleceń składanych przez Internet;  

• 0,13% min 3 zł – prowizja za pośrednictwo w obrocie obligacjami i listami zastawnymi 

od zleceń składanych przez Internet; 

• 5 zł – prowizja za pośrednictwo w obrocie kontraktami terminowymi na indeksy od zleceń 

składanych przez Internet; 

• 0 zł – za prowadzenie rachunku pap ierów wartościowych i rachunku pieniężnego;  

 

2. W przypadku klientów posiadających rachunek papierów wartościowych w Domu Maklerskim , za 

prowadzenie którego za rok w którym rozpoczną korzystanie z Oferty  została pobrana opłata, 

zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku w tym roku nie przysługuje, a pobrane przez Dom 

Maklerski opłaty przed przedłożeniem legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, nie podlegają 

zwrotowi. W przypadku opisanym w zdaniu powyżej, zwolnienie z opłaty przysługuje klientowi w 

kolejnym roku.  

3. Z uwzględnieniem warunków Oferty, w odniesieniu do usług świadczonych przez Dom Maklerski 

obowiązuje Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka 

Akcyjna, Taryfa opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.(dalej: 

Taryfa) oraz postanowienia umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów  

f inansowych i aneksów do wskazanej umowy, jak również innych umów związanych ze 

świadczonymi usługami. 

4. Po upływie okresu obowiązywania Oferty, w tym po jej przedterminowym zakończeniu, stawki 

i prowizje w zakresie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej, będą pobierane zgodnie  

z obowiązującą w Domu Maklerskim Taryfą. 

5. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian warunków Oferty, z tym że zmiany 

te będą obejmować klientów, którzy założą rachunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 Oferty, po 

wejściu w życie tych zmian. Pozostałych klientów będzie obejmować Oferta 

na dotychczasowych warunkach, chyba że nowe warunki będą bardziej korzystne 

od dotychczasowych. 

6. Zmiany Oferty obowiązują od dnia opublikowania zmienionych warunków Oferty na stronie 

internetowej Domu Maklerskiego. 

 

 

§ 4. 

 

REKLAMACJE 

 

Wszelkie reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Dom Maklerski oraz niniejszej Oferty 

powinny być składane w Domu Maklerskim zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich 

przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna.  

 


