KOMUNIKAT NR 13/9
Z DNIA 1 KWIETNIA 2022 R.
Wydany przez: Dyrektora Biura Maklerskiego
Dotyczy: określenia zasad obsługi dostępu do serwisów informacyjnych
Na podstawie § 1 ust. 3 pkt 38 w zw. z § 40 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku
Polskiego” ustala się, co następuje:
1. Serwisy informacyjne w czasie rzeczywistym udostępniane są klientom poprzez:
1) Aplikacje internetowe,
2) stronę internetową BM PKO BP – www.bm.pkobp.pl.
2. Serwisy informacyjne mogą być udostępniane odpłatnie, bezpłatnie, bądź bezpłatnie po spełnieniu określonych warunków.
3. Serwisy informacyjne udostępniane odpłatnie:
1) poprzez Aplikacje internetowe:
a) notowania w czasie rzeczywistym dla osób fizycznych wykorzystujących notowania w celach prywatnych - 5 najlepszych ofert
kupna/sprzedaży,
b) notowania w czasie rzeczywistym dla pozostałych użytkowników - 1 najlepsza oferta kupna/sprzedaży,
c) notowania w czasie rzeczywistym dla pozostałych użytkowników - 5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży.
2) poprzez Aplikacje internetowe z wyłączeniem aplikacji mobilnych:
a) notowania w czasie rzeczywistym dla osób fizycznych wykorzystujących notowania w celach prywatnych – pełny arkusz,
b) notowania w czasie rzeczywistym dla pozostałych użytkowników – pełny arkusz.
3) Mój serwis na stronie internetowej BM PKO BP – Profil płatny (zakres rozszerzony)
4. Serwisy informacyjne udostępniane bezpłatnie:
1) poprzez Aplikacje internetowe:
a) notowania w czasie rzeczywistym dla osób fizycznych wykorzystujących notowania w celach prywatnych - 1 najlepsza oferta
kupna/sprzedaży
b) PAP, ESPI, EBI
2) Mój serwis na stronie internetowej BM PKO BP – Profil bezpłatny (zakres ograniczony)
5. Serwisy informacyjne udostępniane bezpłatnie po spełnieniu określonych warunków:
1) e-Parkiet - dostęp do elektronicznych wydań Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” (dalej: „e-Parkiet”), dystrybuowanych za pośrednictwem
Aplikacji internetowych z wyłączeniem aplikacji mobilnych klientom będącym osobami fizycznymi, którzy są posiadaczami rachunku
inwestycyjnego w BM PKO BP oraz aktywowali dostęp do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Aplikacji internetowych. Dostęp do
e-Parkietu przyznawany jest na okres jednego kwartału, tj. styczeń – marzec, kwiecień – czerwiec, lipiec – wrzesień lub październik – grudzień
(„Okres dostępu”), z zastrzeżeniem, iż udostępnienie klientowi tej funkcjonalności nastąpi w terminie do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego
dany kwartał. Dostęp ten ograniczony jest jedynie do wydań bieżących, tj. wydań publikowanych w Okresie dostępu oraz do wydań
archiwalnych z okresu, w którym klient korzystał z usługi (maksymalnie publikowanych jest 100 wydań). Warunkiem uzyskania dostępu do
e-Parkietu jest spełnienie przez klienta łącznie poniższych warunków w kwartale poprzedzającym Okres dostępu:
a) skorzystanie z dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Aplikacji internetowych rozumiane jako zalogowanie
b) zawarcie transakcji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w wyniku, których łączna kwota zapłaconej prowizji na rzecz BM
PKO BP wyniesie co najmniej 3500 zł, z zastrzeżeniem, że warunek ten obejmuje jedynie transakcje na rachunkach inwestycyjnych
prowadzonych na rzecz klienta.
6. Włączenie/wyłączenie dostępu do poszczególnych Serwisów udostępnianych odpłatnie realizowane jest na podstawie wniosku klienta złożonego
przez Aplikacje internetowe albo rejestrację na stronie internetowej BM PKO BP, w zależności od sposobu udostępnienia danego Serwisu.
7. Wysokość opłat za dostęp do poszczególnych Serwisów udostępnianych odpłatnie podawana jest w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez
BM PKO Banku Polskiego.
8. Opłaty za korzystanie przez klienta z Serwisów udostępnianych odpłatnie pobierane są z góry do 7 dnia danego miesiąca. Brak wystarczającej
ilości środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym na pokrycie opłaty za dostęp do Serwisów skutkuje wyłączeniem dostępu.
9. Przestaje obowiązywać Komunikat nr 13/8 z dnia 31 maja 2021 r.
10. Postanowienia Komunikatu nr 13/9 obowiązują od dnia 4 kwietnia 2022 r.
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