
STANDARD DLA WYMAGAJ¥CYCH

Produkt wyró¿niony Orderem Finansowym 2016

Wyró¿nienie Order Finansowy 2016 zosta³o przyznane 
us³udze amIKE w kategorii Produkt Inwestycyjny przez 
miesiêcznik Home&Market w marcu 2017 roku. 



Oferujemy Pañstwu unikatow¹ na rynku 
us³ugê zarz¹dzania rachunkiem inwesty-
cyjnym IKE/IKZE.

Us³uga umo¿liwia powierzenie aktywów 
zgromadzonych na rachunkach maklerskich 
IKE /IKZE profesjonalnym zarz¹dzaj¹cym    
z DM BOŒ.

Dziêki takiemu rozwi¹zaniu, nie musz¹ 
Pañstwo samodzielnie podejmowaæ decyzji 
inwestycyjnych. Wystarczy dokonywaæ 
systematycznych wp³at oraz przekazaæ 
œrodki w zarz¹dzanie.

Ka¿dy posiadacz konta IKE/IKZE w DM BOŒ 
bêdzie móg³ skorzystaæ z nowej us³ugi,        
bo nie wymagamy posiadania ¿adnych 
minimalnych limitów aktywów na rachunku 
w chwili podpisania umowy.
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Dobry krok w kierunku 
zabezpieczenia
emerytury



Komfort dla 
klientów IKE/IKZE
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INWESTUJEMY ZA CIEBIE BEZPOŒREDNIO 

W AKCJE I OBLIGACJE SKARBOWE 

(ZARZ¥DZAJ¥CY DOKONUJE TRANSAKCJI)  

MO¯ESZ DOKONYWAÆ COROCZNYCH WP£AT

ZRÓ¯NICOWANE OP£ATY ZA ZARZ¥DZANIE*

NISKA PROWIZJA MAKLERSKA – TYLKO 0,30% OD AKCJI

W ka¿dej chwili mo¿esz zadzwoniæ do Menad¿era Portfeli, 
który udzieli Ci informacji o inwestycjach na Twoim rachunku 
inwestycyjnym IKE/IKZE. 

* Rodzaje i wysokoœæ op³at i prowizji zwi¹zanych z œwiadczeniem us³ug maklerskich w zakresie zarz¹dzania portfelami, w sk³ad których wchodzi jeden lub wiêksza 
liczba instrumentów finansowych w odniesieniu do aktywów zapisanych na rachunkach IKE/IKZE prowadzonych przez DM BOŒ S.A., w tym op³at za zarz¹dzanie,  
okreœla „Tabela op³at i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Œrodowiska S.A. za zarz¹dzanie portfelami instrumentów finansowych” oraz „Tabela op³at             
i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Œrodowiska S.A. zwi¹zana ze œwiadczeniem us³ug zarz¹dzania portfelami instrumentów finansowych” 
przekazywanych klientom przed zawarciem „Umowy o zarz¹dzanie portfelem, w sk³ad którego wchodzi jeden lub wiêksza liczba instrumentów finansowych na 
rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Œrodowiska S.A.” oraz dostêpnych na stronie internetowej bossa.pl.



4

NIE P£ACISZ „PODATKU BELKI” 

– PO OSI¥GNIÊCIU WIEKU EMERYTALNEGO*

ZARZ¥DZAMY TAK D£UGO JAK POTRZEBUJESZ

MO¯ESZ KONSEKWENTNIE BUDOWAÆ SWÓJ KAPITA£

IM D£U¯EJ INWESTUJESZ, TYM WIÊCEJ MO¯ESZ ZYSKAÆ

MO¯ESZ ZOSTAÆ WSPÓ£W£AŒCICIELEM NAJWIÊKSZYCH 

SPÓ£EK Z GPW

* Zasady dotycz¹ce funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegó³owe zasady korzystania z ulg podatkowych jakie wi¹¿¹ siê z inwestowaniem œrodków na kontach 
IKE/IKZE,  zosta³y okreœlone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego 
(t.j. Dz. U. 2014r. poz. 1147 z póŸn. zm.) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 361 z póŸn. zm.) Mo¿liwoœæ 
skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku IKE  lub odliczenia od dochodu wp³at na IKZE zale¿y od indywidualnej sytuacji Klienta i mo¿e ulec zmianie        
w przysz³oœci.

D³ugoterminowa
inwestycja
w emeryturê



Strategia RÓWNOWAGA Strategia DYNAMIKA
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Oferujemy 4 strategie* o ró¿nym stopniu ryzyka inwestycyjnego i ró¿nym sugerowanym 
horyzoncie inwestycyjnym zale¿nym od okresu do emerytury. Dziêki temu ka¿demu 
Klientowi mo¿emy zaproponowaæ odpowiedni¹ dla niego strategiê inwestycyjn¹.                  
W ka¿dej chwili Klient ma mo¿liwoœæ zmiany strategii lub rezygnacji z us³ugi.

Strategia OCHRONA

– Brak minimalnego limitu wp³aty
– Inwestycje w obligacje skarbowe

Strategia DEKADA

– Minimalny limit 20 000 PLN
– Inwestycje w akcje max. 50% portfela
– Sugerowany horyzont inwestycyjny -
   10-20 lat do emerytury

– Minimalny limit 20 000 PLN
– Inwestycje w akcje max. 70% portfela
– Sugerowany horyzont inwestycyjny -
   Powy¿ej 20 lat do emerytury

Strategie
inwestycyjne
dla wymagaj¹cych

– Minimalny limit 20 000 PLN
– Inwestycje w akcje max. 30% portfela
– Sugerowany horyzont inwestycyjny -
   Poni¿ej 10 lat do emerytury

Szczegó³owy opis strategii inwestycyjnych i ryzyka inwestycyjnego zosta³ wskazany w dokumentach: „Strategie inwestycyjne realizowane przez DM BOŒ w ramach 
Zarz¹dzania Portfelem” i „Opis ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z przyjêt¹ polityk¹ inwestycyjn¹ DM BOŒ, z uwzglêdnieniem opisu ryzyka zwi¹zanego                       
z inwestowaniem przez DM BOŒ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka zwi¹zanego z inwestowaniem i zarz¹dzaniem Portfelem Klienta”, 
przekazywanych klientom przed zawarciem „Umowy o zarz¹dzanie portfelem, w sk³ad którego wchodzi jeden lub wiêksza liczba instrumentów finansowych na 
rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Œrodowiska S.A.” oraz dostêpnych na stronie  internetowej bossa.pl. 
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Jeœli jeszcze nie posiadasz rachunku IKE/IKZE

Jeœli posiadasz ju¿ rachunek IKE/IKZE 

PrzyjdŸ do jednego z naszych oddzia³ów lub wejdŸ na nasz¹ stronê www.bossa.pl 
i w szybki oraz prosty sposób za³ó¿ swój rachunek IKE/IKZE.

Wystarczy, ¿e zalogujesz siê do rachunku i elektronicznie aktywujesz umowê 
o zarz¹dzanie IKE/IKZE. 

Prosta 
aktywacja
us³ugi

W prosty i wygodny sposób aktywuj us³ugê

Dziêki elektronicznej aktywacji us³ugi oraz bie¿¹cemu podgl¹dowi stanu 
aktywów zapewniamy komfort i kontrolê nad kapita³em powierzonym                      
w zarz¹dzanie profesjonalnym specjalistom.

01_Za³ó¿ rachunek 
IKE/IKZE 
na bossa.pl 
lub w oddziale

02_Aktywuj us³ugê          
amIKE na rachunku
(wystarczy kilka 
klikniêæ)

03_Systematycznie 
dop³acaj, korzystaj¹c 
z ulgi podatkowej
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Oddzia³y: Bia³ystok / Czêstochowa / Gdañsk / Katowice / Kielce / Kraków
£ódŸ / Poznañ / Rzeszów / Szczecin / Warszawa / Wroc³aw
Agent DM: Bielsko-Bia³a / Koszalin / Olsztyn

Departament 
Zarz¹dzania Aktywami
T: (22) 504 33 60
F: (22) 504 33 69
E: amike@bossa.pl

Skontaktuj siê 
z naszym 
Domem Maklerskim

i ju¿ dziœ pomyœl o swojej emeryturze.



Wybrane prowizje i op³aty 
za zarz¹dzanie IKE/IKZE
Wyci¹g z „Tabeli op³at i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Œrodowiska S.A. za zarz¹dzanie portfelami instrumentów finansowych” 
oraz „Tabeli op³at i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Œrodowiska S.A. zwi¹zanej ze œwiadczeniem us³ug zarz¹dzania 
portfelami instrumentów finansowych”

Roczna wysokoœæ op³aty za zarz¹dzanieStrategia

Tytu³ op³aty Wysokoœæ op³atylp.

Op³ata 
za zarz¹dzanie1.

2.

3.

IKE/IKZE „OCHRONA”

IKE/IKZE „DEKADA”

IKE/IKZE „RÓWNOWAGA”

IKE/IKZE „DYNAMIKA”

0,5% (min. 0,4%)1

20% przez pierwsze 3 miesi¹ce

2,5% 1(min. 1,5%)
20% przez pierwsze 3 miesi¹ce

2,7% 1 (min. 1,7%)
20% przez pierwsze 3 miesi¹ce

2,9% 1(min. 1,9%)
20% przez pierwsze 3 miesi¹ce

4.

Otwarcie rachunku papierów wartoœciowych 
i rachunku pieniê¿nego

Prowadzenie rachunku papierów wartoœciowych 
i rachunku pieniê¿nego

Zamkniêcie rachunku papierów wartoœciowych 
i rachunku pieniê¿nego

0 pln

0 pln

0 pln

0,30% wartoœci zlecenia5.

6.

7.

8.

Realizacja zleceñ kupna lub sprzeda¿y papierów wartoœciowych 
(m.in. akcji) lub nie bêd¹cych papierami wartoœciowymi tytu³ów 
uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych 
na GPW, Bondspot lub NewConnect, z wy³¹czeniem obligacji

0,05% wartoœci zlecenia

0,10% wartoœci zlecenia

od 5.000 PLN – bezp³atnie
do 5.000 PLN – 3 PLN

Realizacja zleceñ kupna lub sprzeda¿y obligacji na rynku 
miêdzybankowym i w ofercie pierwotnej

Realizacja zleceñ kupna lub sprzeda¿y obligacji 
notowanych na GPW lub Bondspot

Wykonanie przelewu œrodków pieniê¿nych 
na rachunek bankowy Klienta

Op³ata za zarz¹dzanie bêdzie pobierana z do³u, proporcjonalnie, po zakoñczeniu ka¿dego kwarta³u kalendarzowego.
1) Op³ata za zarz¹dzanie spada wraz z okresem inwestowania. Wartoœæ min. - op³ata po 10 latach kalendarzowych od zawarcia umowy
o zarz¹dzanie portfelem (dla IKE/IKZE)
2) Promocja bêdzie obowi¹zywa³a od daty podpisania umowy o zarz¹dzanie IKE i up³ynie po trzech kolejnych miesi¹cach kalendarzowych. 
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UNIKATOWY MODEL OP£AT 
ZA ZARZ¥DZANIE

%

0                          5                          10                       LATA

Op³ata za zarz¹dzanie spada wraz 
z wyd³u¿aniem okresu zarz¹dzania

Rodzaje i wysokoœæ op³at i prowizji zwi¹zanych z œwiadczeniem us³ug maklerskich w zakresie zarz¹dzania portfelami, w sk³ad których wchodzi jeden lub wiêksza liczba instrumentów 
finansowych w odniesieniu do aktywów zapisanych na rachunkach IKE/IKZE prowadzonych przez DM BOŒ S.A., w tym op³at za zarz¹dzanie, okreœla „Tabela op³at i prowizji Domu Maklerskiego 
Banku Ochrony Œrodowiska S.A. za zarz¹dzanie portfelami instrumentów finansowych” oraz „Tabela op³at i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Œrodowiska S.A. 
zwi¹zana ze œwiadczeniem us³ug zarz¹dzania portfelami instrumentów finansowych” przekazywane klientom przed zawarciem „Umowy o zarz¹dzanie portfelem, w sk³ad którego wchodzi 
jeden lub wiêksza liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Œrodowiska S.A.” oraz dostêpne na stronie internetowej bossa.pl.



Informacje maj¹ charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie s¹ materia³em maj¹cym charakter zindywidualizowany i nie stanowi¹ rekomendacji 
sugeruj¹cej okreœlone zachowania inwestycyjne. 

DM BOŒ S.A. œwiadczy us³ugê zarz¹dzania portfelem na rzecz klienta w odniesieniu do aktywów zgromadzonych na rachunku IKE/IKZE prowadzonym przez 
DM BOŒ S.A. na podstawie „Umowy o zarz¹dzanie portfelem, w sk³ad którego wchodzi jeden lub wiêksza liczba instrumentów finansowych na rachunek 
Klienta, przez Dom Maklerski Banku Ochrony Œrodowiska S.A.” zawartej z Klientem oraz „Regulaminu œwiadczenia us³ug zarz¹dzania portfelami 
instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Œrodowiska S.A.”, zwanego dalej „Regulaminem”, zgodnie ze strategi¹ inwestycyjn¹ wybran¹ 
przez klienta, której opis zosta³ wskazany w dokumencie „Strategie inwestycyjne realizowane przez DM BOŒ w ramach Zarz¹dzania Portfelem”. 

DM BOŒ S.A. nie gwarantuje osi¹gniêcia celu inwestycyjnego oraz osi¹gniêcia okreœlonego wyniku. DM BOŒ S.A. informuje, i¿ inwestowanie w instrumenty 
finansowe wi¹¿e siê z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosi¹gniêcia przez klienta za³o¿onego celu inwestycyjnego, w szczególnoœci z ryzykiem utraty 
czêœci lub ca³oœci zainwestowanych œrodków. Wiêcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi zwi¹zanym znajduje siê w serwisie bossa.pl na 
stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w czêœci MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka zwi¹zanego z inwestowaniem w instrumenty 
finansowe oraz w „Opisie ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z przyjêt¹ polityk¹ inwestycyjn¹ DM BOŒ, z uwzglêdnieniem opisu ryzyka zwi¹zanego                   
z inwestowaniem przez DM BOŒ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka zwi¹zanego z inwestowaniem i zarz¹dzaniem Portfelem Klienta” 
stanowi¹cym za³¹cznik do Regulaminu.

Ponadto DM BOŒ S.A. wskazuje, ¿e informacje o instrumentach finansowych oraz zwi¹zanych z nimi ryzykach podawane s¹ równie¿ przez emitentów na ich 
stronach internetowych, w szczególnoœci w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostêpne s¹ 
równie¿ w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Gie³dy Papierów 
Wartoœciowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

Niniejszy materia³ nie zawiera ani nie stanowi oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.) 
sprzeda¿y lub kupna instrumentów finansowych ani te¿ nie stanowi porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie jest te¿ wskazaniem, i¿ 
jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

DM BOŒ S.A. nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za decyzje inwestora podjête w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, w tym za 
jakiekolwiek szkody bêd¹ce rezultatem wykorzystania tych informacji. Ca³kowite ryzyko z tytu³u wykorzystania informacji znajduj¹cych siê w materiale 
ponosi wy³¹cznie Inwestor. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym materiale stanowi¹ jedynie wyraz subiektywnej oceny DM 
BOŒ S.A.

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Szczegó³owe zasady inwestycji okreœla Ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1147 z póŸn. zm.). 
DM BOŒ S.A. informuje, i¿ mo¿liwoœæ skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE  lub odliczenia od dochodu wp³at na konto IKZE zale¿y od 
indywidualnej sytuacji Klienta i mo¿e ulec zmianie w przysz³oœci.

Od 11 lat Dom Maklerski BOŒ S.A. jest klasyfikowany w pierwszej trójce rankingu Najlepszych Biur Maklerskich Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, 
Ÿród³o: Forbes i Bankier.pl

NAJLEPIEJ OCENIANY
BROKER W HISTORII RANKINGU


