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amIKE - zarządzanie na kontach IKE/IKZE
Unikatowa na rynku usługa zarządzania rachunkiem inwestycyjnym IKE/IKZE (amIKE).
Usługa umożliwi powierzenie aktywów zgromadzonych na rachunkach maklerskich IKE/IKZE
profesjonalnym zarządzającym z DM BOŚ. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie musisz samodzielnie
podejmować decyzji inwestycyjnych. Dokonując systematycznych wpłat możesz skorzystać z większej
wygody i przekazać środki gromadzone na rachunku IKE/IKZE w zarządzanie.

Dlaczego warto?
Nie płacisz "podatku Belki" - po osiągnięciu wieku
emerytalnego
Zarządzamy tak długo jak potrzebujesz
Możesz konsekwentnie budować swój kapitał
Im dłużej inwestujesz, tym więcej możesz zyskać

Usługa amIKE wyróżniona
Orderem Finansowym 2016

Niska prowizja maklerska - tylko 0,30% od akcji
Zróżnicowana opłata za zarządzanie
W każdej chwili możesz zadzwonić do menadżera
portfeli, który udzieli Ci informacji o inwestycjach

Każdy posiadacz konta IKE/IKZE w DM BOŚ będzie mógł skorzystać z nowej usługi, ponieważ nie
wymagamy posiadania minimalnego limitu środków na rachunku w chwili podpisania umowy (strategia
OCHRONA).

Aktywuj amIKE i skorzystaj ze specjalnej promocji 0% opłaty za zarządzanie przez pierwsze 3
miesiące.

Prosta aktywacja usługi

W celu zapewnienia komfortu naszym Klientom, udostępniliśmy możliwość elektronicznej aktywacji
usługi w trzech prostych krokach:

W przypadku posiadania rachunku IKE/IKZE oraz Umowy Ramowej wystarczy: 1) zalogować się do
rachunku; 2) w zakładce Dyspozycje wybrać opcję: Otwarcie rachunku; 3) następnie, wybrać przycisk
[Aktywuj AMIKE dla IKE] lub [Aktywuj AMIKE dla IKZE].
Aktywację rachunku IKE/IKZE oraz usługi amIKE można wykonać również w oddziale DM BOŚ w
trakcie podpisania Umowy Ramowej.
Nie masz rachunku IKE/IKZE?

Masz rachunek IKE/IKZE?

Otwórz rachunek, aby aktywować usługę

Aktywacja usługi w menu
[Dyspozycje > Otwarcie rachunku]

Strategie inwestycyjne dla wymagających
Oferujemy 4 strategie o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego i różnym sugerowanym horyzoncie
inwestycyjnym zależnym od okresu do emerytury. Dzięki temu każdemu Klientowi będziemy mogli
zaproponować odpowiednią dla niego strategię inwestycyjną. W każdej chwili Klient będzie miał
możliwość zmiany strategii lub rezygnacji z usługi.

Koszty i inne warunki usługi
Obniżona prowizja za kupno/sprzedaż akcji – jedynie 0,30% bez kwoty minimalnej
Przez pierwszy kwartał opłata za zarządzanie 0zł
Zróżnicowane opłaty za zarządzanie

Więcej informacji na temat amIKE

Nie masz rachunku IKE/IKZE?

Masz rachunek IKE/IKZE?

Otwórz rachunek, aby aktywować usługę

Zaloguj się, aby aktywować usługę

Otwórz rachunek

Zaloguj się

Zobacz również
Strategie
Tabela opłat
Pytania i odpowiedzi
DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem
nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią
rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje
osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za
jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie
Inwestor. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zamieszczone powyżej stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny DM BOŚ S.A.

Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek
inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym
szczegółowe zasady korzystania z ulg podatkowych jakie wiążą się z inwestowaniem środków na kontach IKE/IKZE, zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 200 z późn. zm.). DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia
podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID:
Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz w „Opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z
przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz
ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiącym załącznik do Regulaminu. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o
instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach
emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach
internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

