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 Wykaz Korzyści na rok 2019 
 

Lp Nazwa Opis Korzyść - Wartość Warunki dodatkowe 

1 Benefit System Dostęp do 
spersonalizowanego dla 
Emitenta serwisu 
internetowego Benefit 
System z szeregiem 
korzyści w formie upustów 
i rabatów na usługi lub 
produkty osób 
współpracujących z Benefit 
System.  

Każdy Uczestnik spełniający 
warunki o których mowa w 
pkt. 3.4 Regulaminu otrzyma 
jednorazowo 140 złotych 
brutto. 

Szczegółowe warunki i 
zasady korzystania z 
usług lub produktów 
Benefit System lub 
podmiotów 
współpracujących z 
Benefit System mogą 
zostać określone są 
przez te podmioty a 
Emitent nie ma wpływu i 
nie ponosi 
odpowiedzialności za ich 
treść. Uczestnik 
powinien zapoznać się z 
treścią tak określonych 
warunków lub zasad 
przed przystąpieniem do 
korzystania z nich. 

2 Udział w 
Wydarzeniu 

Emitent jako podmiot 
społecznie odpowiedzialny 
sponsoruje lub wspiera 
szereg wydarzeń o 
charakterze kulturalnym 
lub sportowym i z tego 
tytułu dysponuje określoną 
liczbą biletów  na wstęp lub 
udział w takich 
wydarzeniach. 

W zależności od Wydarzenia. 
Aktualna lista i warunki 
udziału w Wydarzeniach będą 
na bieżąco publikowane w 
Portalu. 

Szczegółowe warunki i 
zasady wstępu lub 
udziału w Wydarzeniu 
mogą zostać określone 
przez organizatora 
Wydarzenia w formie 
regulaminu lub innego 
dokumentu wiążącego 
dla uczestnika na które 
Emitent nie ma wpływu i 
nie ponosi 
odpowiedzialności za ich 
treść. Uczestnik 
powinien zapoznać się z 
treścią tak określonych 
warunków lub zasad 
przed przystąpieniem do 
korzystania z nich. 

3 Rachunek w 
Biurze 
Maklerskim PKO 
BP  

Możliwość czasowego 
zwolnienia z opłaty  przez 
okres do12 miesięcy 
rachunku inwestycyjnego 
dla nowych inwestorów 
zainteresowanych zakupem 
akcji Energa którzy do tej 
pory nie posiadali 
rachunku w BM PKO BP
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Czasowe (do 12 miesięcy) 
zwolnienie z opłaty za 
prowadzenie rachunku 
inwestycyjnego   

Szczegółowe warunki i 
zasady skorzystania z 
promocji mogą zostać 
określone przez DM PKO 
BP  w formie regulaminu 
lub innego dokumentu 
wiążącego dla 
Uczestnika na które 
Emitent nie ma wpływu i 
nie ponosi 
odpowiedzialności za ich 
treść. Uczestnik 
powinien zapoznać się z 
treścią tak określonych 
warunków lub zasad 
przed przystąpieniem do 
korzystania z nich. 

                                                           
1 BM PKO BP jako Partner Organizatora przygotowujący warunki korzystania z promocji przez Uczestników, otwiera Rachunek z 
czasowym zwolnieniem z opłat za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM PKO BP, Uczestnikowi posiadającemu co najmniej 1 
Akcję, co oznacza, że w tak określonym zakresie odpowiedniej zmianie ulegają postanowienia Regulaminu w szczególności w 
zakresie uzyskania prawa do Korzyści (pkt. 3.4., 6.1. i 6.2. Regulaminu), terminu uzyskania prawa do Korzyści (pkt. 3.5. Regulaminu), 
utraty prawa do Korzyści (pkt. 3.6. Regulaminu) oraz ponownego nabycia prawa do Korzyści (pkt. 3.8. Regulaminu). Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za działania BM PKO BP związane z przygotowaniem i warunkami promocji. 



4 Bezpłatne 
członkostwo w 
Stowarzyszeniu 
Inwestorów 
Indywidualnych 
(SII)  

Możliwość uzyskania przez 
bezpłatnego członkostwa w 
Stowarzyszeniu 
Inwestorów 
Indywidualnych (poziom 
podstawowy)  przez okres 
12 miesięcy. 

Darmowe członkostwo w SII 
wraz z możliwością 
korzystania zasobów 
edukacyjnych i analitycznych 
na stronie Stowarzyszenia. 

Szczegółowe warunki i 
zasady skorzystania z 
promocji mogą zostać 
określone przez SII w 
formie regulaminu lub 
innego dokumentu 
wiążącego dla 
uczestnika na które 
Emitent nie ma wpływu i 
nie ponosi 
odpowiedzialności za ich 
treść. Uczestnik 
powinien zapoznać się z 
treścią tak określonych 
warunków lub zasad 
przed przystąpieniem do 
korzystania z nich 

5 Rabaty – Energa 
Obrót SA 

Rabat na montaż instalacji 
fotowoltaicznej o mocy do 
10 kWp,  
 

do 10% ceny montażu netto 
instalacji fotowoltaicznej 

Szczegółowe warunki i 
zasady skorzystania z 
promocji mogą zostać 
określone przez SII w 
formie regulaminu lub 
innego dokumentu 
wiążącego dla 
uczestnika na które 
Emitent nie ma wpływu i 
nie ponosi 
odpowiedzialności za ich 
treść. Uczestnik 
powinien zapoznać się z 
treścią tak określonych 
warunków lub zasad 
przed przystąpieniem do 
korzystania z nich 

6 Rabaty - Energa 
Obrót SA 

Rabaty w eSklepie Energa do 30% od ceny 
podstawowej wskazanej na 
stronie eSklepu Energa 
określonej dla użytkowników 
niezarejestrowanych. 

Szczegółowe warunki i 
zasady skorzystania z 
promocji mogą zostać 
określone przez SII w 
formie regulaminu lub 
innego dokumentu 
wiążącego dla 
uczestnika na które 
Emitent nie ma wpływu i 
nie ponosi 
odpowiedzialności za ich 
treść. Uczestnik 
powinien zapoznać się z 
treścią tak określonych 
warunków lub zasad 
przed przystąpieniem do 
korzystania z nich 

 
 


