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ZASADY UDZIAŁU W WEBINARIACH DOMU MAKLERSKIEGO 
BANKU BPS S.A.  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: DM), wpisany 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000304923, NIP 108-00-05-418, 

kapitał zakładowy 6 669 000 zł opłacony w całości, prowadzący działalność 

na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, 

organizuje cykliczne spotkania z Analitykiem (dalej: Webinary), których celem jest 

propagowanie wiedzy o rynku kapitałowym oraz omówienie teoretycznych formacji 

analizy technicznej na przykładzie bieŜącej sytuacji rynkowej.   

2. Webinary prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet 

z wykorzystaniem oprogramowania umoŜliwiającego transmisje głosu i obrazu 

w czasie rzeczywistym oraz adresowane są do wszystkich aktywnych Klientów DM.  

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Klient DM zainteresowany udziałem powinien na stronie internetowej DM, w zakładce 

Wsparcie analityczne/Webinar z Analitykiem Technicznym-formularz zapisu/, 

dokonać rejestracji wypełniając formularz podając numer rachunku inwestycyjnego 

w DM. 

2. Potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia jest przesłanie przez DM, na wskazany adres 

e-mail, loginu – identyfikatora, którym Klient DM winien posługiwać się podczas 

wszystkich Webinarów organizowanych przez DM. Otrzymanie loginu – identyfikatora 

nie jest równoznaczne z otrzymaniem zaproszenia do udziału.  

3. Dane błędne lub niepełne uniemoŜliwiają rejestrację.  

4. DM dokonuje weryfikacji i doboru uczestników, w okresach miesięcznych, 

na podstawie przesłanych zgłoszeń i w oparciu o analizę aktywności Klientów DM 

w miesiącu poprzedzającym termin Webinaru. 

5. Uprawnionymi do uczestnictwa są Klienci DM, którzy w miesiącu poprzedzającym 

termin Webinaru wygenerowali obroty w wysokości co najmniej: 

• 250 tysięcy zł na rynku kasowym, lub 

• 250 kontraktów terminowych lub opcji na rynku praw pochodnych.  

W przypadku wolnych miejsc, kolejno uprawnionymi do uczestnictwa są Klienci DM, 

którzy wygenerowali na rachunkach najwyŜszy obrót spośród klientów DM nie 

spełniających warunków określonych powyŜej.  

6. Podstawą uczestnictwa jest imienne Zaproszenie przesłane na  adres e-mail 

wskazany podczas rejestracji. Zaproszenie zawiera link aktywacyjny przeznaczony do 

wyłącznego uŜytku przez adresata Zaproszenia. 

7. Liczba uczestników jest ograniczona. 

Dyrektor Departamentu SprzedaŜy Detalicznej DM moŜe 2 miejsca przeznaczyć dla 

osób nie posiadających jeszcze rachunku w DM. 
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III.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Terminy Webinarów są podawane na stronie internetowej DM. 

2. DM nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które mogą wystąpić. 

3. Wszystkie wypowiedzi, teksty, wykresy, rysunki, zdjęcia, oraz wszystkie inne 

informacje udostępnione podczas Webinaru podlegają prawom autorskim DM. 

Wszelkie kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja oraz przesyłanie zawartości bez 

zezwolenia DM jest zabronione.  

4. Zaproszenie oraz uczestnictwo nie stanowi oferty oraz nie ma na celu nakłaniania do 

nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych lub skorzystania z usług 

świadczonych przez DM.  

5. Informacje i opinie wyraŜane przez uczestników nie mogą być traktowane jako 

rekomendacje DM lub zachęta DM do podjęcia decyzji inwestycyjnej lub udzielanie 

przez DM porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym. 

6. DM zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika bez podania przyczyny, jeŜeli 

naruszy on niniejsze zasady udziału lub będzie przeszkadzał prowadzącym bądź 

innym uczestnikom. 

7. DM jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszych zasad udziału. Zmiany 

wchodzą w Ŝycie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej DM. 

8. Rejestracja oraz uczestnictwo oznacza akceptację niniejszych zasad udziału. 

 9. Dodatkowe informacje dostępne są u pracowników DM pod numerami telefonów 

/22/ 539-55-45 lub /22/ 539-55-44. 

10. Niniejsze zasady udziału wchodzą w Ŝycie z dniem 24 marca 2015 roku. 

11. Tracą moc „Zasady udziału w Webinariach Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.” 

z dnia 1 lutego 2013 r. 

 


