Szczegółowe informacje dotyczące preferencyjnych warunków prowadzenia rachunków
inwestycyjnych
oferowanych
przez
Domy
Maklerskie
Uczestnikom
Programu
ORLEN W PORTFELU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Od Uczestników programu, którzy na dzień 31 października 2018 r. nie posiadali rachunku inwestycyjnego w
Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i którzy w okresie od 2 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
(włącznie) zawrą Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (gdzie
rachunek inwestycyjny nie będzie związany z działalnością gospodarczą) wraz z dostępem do Aplikacji
internetowych oraz jednocześnie wyrażą Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny nie pobiera się opłaty za
prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2018 r. i 2019 r. z zastrzeżeniem pkt. 3-4. W przypadku rachunków
wspólnych warunkiem skorzystania z oferty jest spełnienie wymogu posiadania aktywnego dostępu do Aplikacji
internetowych oraz wyrażenia Zgody na Trwały nośnik elektroniczny przez obydwu współposiadaczy.
2. Od Uczestników programu, którzy na dzień 1 stycznia 2019 r., spełnią łącznie następujące warunki:
1) nie posiadali rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i którzy zawrą Umowę o
świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (gdzie rachunek inwestycyjny nie
będzie związany z działalnością gospodarczą) wraz z dostępem do Aplikacji internetowych oraz jednocześnie
wyrażą Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny. W przypadku rachunków wspólnych warunkiem skorzystania z
oferty jest spełnienie wymogu posiadania aktywnego dostępu do Aplikacji internetowych oraz wyrażenia
Zgody na Trwały nośnik elektroniczny przez obydwu współposiadaczy.
2) na Rachunku Inwestycyjnym, w trakcie trwania uczestnictwa w Programie zaewidencjonowane będą
nieprzerwanie akcje PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie
programu (weryfikacja liczby posiadanych Akcji dokonywana będzie wg. konta stanu praw własności).
nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2019 r. z zastrzeżeniem pkt. 3-4.
3. Odstąpienie od programu lub rezygnacja z programu przez:
1) uczestnika programu posiadającego rachunek indywidualny
2) obydwu ze współposiadaczy rachunku wspólnego, lub współposiadacza rachunku wspólnego, w przypadku
gdy tylko jeden współposiadacz przystąpił do programu ORLEN W PORTFELU
skutkować będzie naliczeniem opłat zgodnie z obowiązującą od 3 stycznia 2018 r. Taryfą opłat i prowizji
pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, od następnego dnia roboczego po odstąpieniu lub
rezygnacji przez klienta z udziału w programie ORLEN W PORTFELU
4. W przypadku gdy Klient korzystający z ofert określonych w pkt. 1-2, przestanie spełniać co najmniej jeden z
warunków, wskazanych w tych punktach tj. np. aktywny dostęp do Aplikacji internetowych lub wyrażona Zgoda na
Trwały nośnik elektroniczny, to opłata za prowadzenie rachunku zostanie pobrana, zgodnie z obowiązującą od 3
stycznia 2018 r. Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Od Uczestników Programu, którzy w dniu 10 grudnia 2018 r. nie posiadali rachunku inwestycyjnego w DM

mBanku i którzy w okresie od 11 grudnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. (włącznie) zawrą umowę o świadczenie
usług maklerskich przez DM mBanku (przy czym rachunek inwestycyjny nie będzie związany z działalnością
gospodarczą) wraz z aktywnym dostępem do Aplikacji internetowych oraz jednocześnie wyrażą zgodę na
przekazywanie informacji wymaganych przepisami prawa w formie elektronicznej w sytuacji, gdy DM mBanku
posiada adres e-mail lub numeru telefonu komórkowego Klienta, nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku
inwestycyjnego za 2019 r. i 2020

Dla Uczestników programu ORLEN W PORTFELU, którzy posiadają rachunek internetowy z pełnym aktywnym
dostępem do serwisu internetowego, prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego jest
bezpłatne.
Przez pełny dostęp do serwisu internetowego rozumie się prowadzenie rachunku papierów wartościowych z
dostępem do oprogramowania wskazanego przez DM oraz podanie DM aktualnego i prawidłowego adresu e-mail
należącego do Klienta.
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