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OFERTA PROMOCYJNA W RAMACH PEKAO STRATEGIE FUNDUSZOWE SFIO 
– 75% ZNIŻKI W OPŁACIE MANIPULACYJNEJ 

 

 
CZĘŚĆ 1: DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA 
 
Oferta skierowana jest do Klientów, którzy, w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku 
włącznie: 
1. złożą zlecenie otwarcia konta regularnego i dokonają nabycia jednostek uczestnictwa w dowolnym 

subfunduszu oferowanym w ramach Pekao Strategie Funduszowe SFIO 
i/lub   
2. złożą zlecenie nabycia dodatkowego jednostek uczestnictwa na konto regularne otwarte przed  lub 

w trakcie Oferty dowolnego subfunduszu oferowanego w ramach Pekao Strategie Funduszowe 
SFIO. 

 
 
CZĘŚĆ 2: SŁOWNIK 
 
konto regularne – konto prowadzone na zasadach ogólnych zgodnie z prospektami informacyjnymi 

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Agent Transferowy - Pekao Financial Services Sp. z o.o. podmiot prowadzący rejestr Uczestników 
Funduszu 

Oferta - Oferta Promocyjna w ramach kont regularnych 

Prowadzący dystrybucję – placówki Banku Pekao S.A. (Bank) 

 placówki Biura Maklerskiego Pekao (Punkty Usług Maklerskich BM Pekao  
dawniej CDM Pekao S.A.) 

 
 
CZĘŚĆ 3: OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY  

 
Od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie 
 
Decyduje data złożenia zlecenia i dokonania wpłaty, o których mowa w CZĘŚCI 1   za pośrednictwem 
dowolnej placówki Prowadzącego dystrybucję lub za pośrednictwem bankowej usługi 
telekomunikacyjnej Pekao24 lub w systemie CDMInternet (www.cdm24.pl). Lista placówek 
Prowadzącego dystrybucję dostępna jest na stronie www.pekaotfi.pl  

CZĘŚĆ 4: ZASADY OFERTY  

1. Oferta polega na obniżeniu o 75% wysokości opłaty manipulacyjnej pobieranej za zbycie 
jednostek uczestnictwa w następujących subfunduszach znajdujących się w ofercie produktowej 
danego Prowadzącego dystrybucję: 

Pekao Strategie Funduszowe SFIO - subfundusze: 

 Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny  

 Pekao Strategii Globalnej  

 Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny  

 Pekao Zmiennej Alokacji  

 Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (subfundusz nie jest dostępny w ofercie 
produktowej Biura Maklerskiego Pekao) 

 Pekao Kompas  

http://www.pekaotfi.pl/
http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.sf_sfio_
https://www.pekaotfi.pl/tfi/arts.psg_k_sfio
https://www.pekaotfi.pl/tfi/arts.pfz
https://www.pekaotfi.pl/tfi/arts.psgd
http://www.pekaotfi.pl/tfi/arts.pza_sfio_
https://www.pekaotfi.pl/tfi/arts.pzara_sfio
http://www.pekaotfi.pl/tfi/arts.pei_sfio
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o ile zlecenia i wpłaty, o których mowa w CZĘŚCI 1 zostaną złożone w okresie obowiązywania Oferty 
za pośrednictwem dowolnej placówki Prowadzącego dystrybucję lub za pośrednictwem bankowej usługi 
telekomunikacyjnej Pekao24 lub w systemie CDMInternet (www.cdm24.pl). 
 
2. O zastosowaniu zniżki w opłacie manipulacyjnej, w ramach Oferty, decyduje data złożenia zlecenia 

i dokonania wpłaty, o których mowa w CZĘŚCI 1  za pośrednictwem placówki Prowadzącego 
dystrybucję lub za pośrednictwem bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24 lub systemu 
CDMInternet (www.cdm24.pl).  

 
3. Odpowiednia zniżka w opłacie manipulacyjnej obliczana jest od stawki opłaty manipulacyjnej 

ustalonej zgodnie z tabelą opłat manipulacyjnych obowiązującą u Prowadzącego dystrybucję z 
uwzględnieniem prawa akumulacji wpłat. 

 
4. W przypadku, gdy u Prowadzącego dystrybucję, w okresie obowiązywania Oferty obowiązują inne 

oferty dotyczące zniżek w opłacie manipulacyjnej w subfunduszach wskazanych w ust. 1, z których 
skorzysta Klient to Oferty nie łączy się z tymi innymi ofertami. 

  
5. Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszy wskazanych w ust. 1 dostępne są na stronie 

internetowej www.pekaotfi.pl i u Prowadzących dystrybucję.  
 
6. Zniżka w opłacie manipulacyjnej będzie realizowana przez Agenta Transferowego dla wszystkich 

zleceń złożonych za pośrednictwem placówki Prowadzącego dystrybucję lub za pośrednictwem 
bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24 lub w systemie CDMInternet (www.cdm24.pl) i 
objętych Ofertą. 

 

http://www.pekaotfi.pl/
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