KOMUNIKAT
Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zarząd Millennium Domu Maklerskiego S.A. na podstawie § 155 w związku z § 3
ust. 1 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich” określa zasady bezpłatnego
udostępniania następujących usług maklerskich ujętych w Tabeli opłat i prowizji w
części B:
 serwis REUTERS:
o przy obrocie na rachunku inwestycyjnym Klienta w miesiącu, za który
jest naliczana opłata,
lub
o przy średnim miesięcznym obrocie z ostatnich trzech miesięcy
kalendarzowych,
w wysokości co najmniej:
o 21 sztuk dla kontraktów terminowych i opcji,
o 40 000 PLN dla obligacji,
o 20 000 PLN dla akcji i pozostałych instrumentów finansowych.
 1 oferta notowań GPW – na rachunkach inwestycyjnych, do których została
zawarta umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych oraz prowadzenie rachunków w wersji umożliwiającej korzystanie
z serwisu informacyjnego Millennnium Domu Maklerskiego, z uwzględnieniem
poniższych warunków:
o zwolnienie z opłaty przysługuje tylko posiadaczowi rachunku będącemu
osobą fizyczną (na rachunku wspólnym małżonków – tylko jednemu ze
współwłaścicieli).
o w przypadku gdy z obowiązujących regulacji GPW dla danego
rachunku inwestycyjnego będzie wynikała konieczność wielokrotnego
poniesienia opłaty z uwagi na korzystanie z notowań na kilku
urządzeniach jednocześnie – posiadaczowi tego rachunku przysługuje
zwolnienie wyłącznie z jednej opłaty.
 5 ofert notowań GPW:
o przy obrocie na rachunku inwestycyjnym Klienta w miesiącu, za który
jest naliczana opłata,
lub
o przy średnim miesięcznym obrocie z ostatnich trzech miesięcy
kalendarzowych,

w wysokości co najmniej:
o 75 sztuk dla kontraktów terminowych i opcji,
o 170 000 PLN dla obligacji,
o 90 000 PLN dla akcji i pozostałych instrumentów finansowych.
 karnet zleceń notowań GPW:
o przy obrocie na rachunku inwestycyjnym Klienta w miesiącu, za który
jest naliczana opłata,
lub
o przy średnim miesięcznym obrocie z ostatnich trzech miesięcy
kalendarzowych,
w wysokości co najmniej:
o 180 sztuk dla kontraktów terminowych i opcji,
o 700 000 PLN dla obligacji,
o 400 000 PLN dla akcji i pozostałych instrumentów finansowych.
Obrót opcjami i kontraktami terminowymi jest uwzględniany w obliczeniach obrotu w
przypadku, gdy wartość zapłaconej prowizji od jednej sztuki opcji lub kontraktu
terminowego wyniosła min. 5 zł.
Zwolnienie z opłaty dotyczy miesiąca, w którym Klient spełnił warunki zawarte w
niniejszym komunikacie. W przypadku gdy Klient spełnił warunek uzyskania
średniego miesięcznego obrotu z trzech najbliższych miesięcy kalendarzowych
wstecz, zwolnienie z opłaty dotyczy ostatniego z tych miesięcy.
W przypadku gdy Klient:
 spełnił kryteria uzyskania bezpłatnego dostępu do jednej lub więcej z grupy
powyższych usług,
ale
 we wniosku o ustalenie warunków korzystania z serwisu internetowego nie
aktywował tych usług,
warunkiem skorzystania z uprawnienia do bezpłatnej usługi jest złożenie w
Millennium Domu Maklerskim nowego wniosku o ustalenie warunków korzystania z
serwisu internetowego.
Niespełnienie kryteriów uzyskania odpowiednich obrotów w kolejnym miesiącu
skutkuje obciążeniem Klienta opłatą za daną usługę, zgodnie z obowiązującą Tabelą
opłat i prowizji.
Komunikat obowiązuje od 1 września 2011 r. Zarząd Millennium Domu Maklerskiego
S.A. informuje, że z dniem wejścia w życie niniejszego Komunikatu traci moc
Komunikat Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 15 lipca 2011 r.
określający warunki zwolnienia klientów Millennium Domu Maklerskiego z opłat za
notowania i serwis Reuters.

