• inwestuj w akcje spółek z rynku polskiego i
kilkunastu giełd zagranicznych
• kontroluj swoje pieniądze - bezpłatne i ekspresowe
przelewy pomiędzy rachunkiem inwestycyjnym, a
kontem osobistym w naszym banku
• zyskaj dostęp do profesjonalnego serwisu
transakcyjnego przez iPKO
• inwestuj wygodnie - ustaw limit na kwotę do jakiej
chcesz opłacać zlecenia z konta osobistego

Dlaczego warto inwestować z nami?
• już ponad 140 tysięcy Klientów wybrało nas jako partnera w inwestycjach na giełdzie
• jesteśmy jednym z liderów pod względem wielkości obrotu akcjami na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
• co roku zajmujemy miejsce na podium w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów. W ostatnim
rankingu otrzymaliśmy najwyższą ocenę!

Oferujemy dodatkowe możliwości w zależności od Twoich potrzeb:

• finansowanie inwestycji z ofertą kredytową banku lub usługą Odroczonego Terminu Zapłaty (OTP)
• profesjonalny serwis transakcyjny i dedykowani pracownicy do obsługi telefonicznej i osobistej
• inwestycje na rynkach zagranicznych możesz rozliczać w zł (PLN) lub w walucie notowania danego
instrumentu finansowego

Oferujemy dodatkowe możliwości w zależności od Twoich potrzeb:
• dostęp do wielu funduszy ETF z giełd zagranicznych oraz produktów strukturyzowanych
• dla naszych największych klientów zapewniamy opiekę indywidualną przez wyznaczonego
pracownika, w tym możliwość składania tzw. zleceń DDM (do dyspozycji maklera) dla zleceń
powyżej 50 000 zł lub 50 kontraktów terminowych
• udzielamy wsparcia przy wyborze instrumentów finansowych, dzięki analizom technicznym i
doradztwu inwestycyjnemu

• koszt założenia rachunku inwestycyjnego: 0 zł
• koszt prowadzenia rachunku inwestycyjnego: 60 zł rocznie (pod warunkiem posiadania dostępu
do Aplikacji internetowych i udzielenia zgody na przekazywanie informacji za pomocą Trwałego
nośnika elektronicznego).
• prowizja na rynku polskim dla zleceń składanych przez Aplikacje internetowe (akcje): od 0,39%
(min 5 zł) z możliwością negocjacji w przypadku dużych obrotów
• prowizja na rynkach zagranicznych (akcje): od 0,29%

Kontakt
• Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
• Infolinia: 801 304 403, +48 81 535 63 63 (opłata zgodna z taryfą operatora)
• e-mail: pkosupermakler@pkobp.pl

