
Decyzja nr 3  Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami DM BOŚ S.A.  

z dnia 13 grudnia 2019 roku 

 

Działając na podstawie pkt 25 Tabeli nr 2 Opłaty zawartej w Tabeli Opłat i Prowizji 

Maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. związanej ze świadczeniem 

usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych w związku z pkt 122 Regulaminu 

świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Domu 

Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: 

(i) zawiesza pobieranie opłat za zarządzanie portfelami IKE/IKZE wskazanych w Tabeli nr 3 

zawartej w Tabeli Opłat i Prowizji Maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony 

Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, przez okres 

pierwszych 3 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelem, w 

skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek 

Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dla IKE/IKZE); lub 

(ii) obniża opłaty za zarządzanie portfelami IKE/IKZE o 1% w skali roku dla strategii 

DYNAMIKA, RÓWNOWAGA, DEKADA a o 0,1% w skali roku dla strategii OCHRONA 

wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji Maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony 

Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, przez okres 

pierwszych 12 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelem, w 

skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek 

Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dla IKE/IKZE). 

 Klient może wybrać tylko jedną opcję, tj. zwolnienie z opłaty przez 3 miesiące kalendarzowe 

lub obniżenie opłaty przez 12 miesięcy kalendarzowych. Zwolnienie z opłaty lub 

zmniejszenie opłaty, o której mowa powyżej przysługuje Klientom, którzy do dnia 31 marca 

2020 roku zawrą Umowę o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. (dla IKE/IKZE).  

Decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2019 roku. 
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