
   

 
  
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. 
 

 
Regulamin Programu „Premia szkoleniowa w TMS Brokers” 

 
 

§ 1. Postanowienia wstępne 
Organizatorem Programu jest Dom Maklerski TMS 
Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-017) 
przy Al. Jerozolimskie123a. 

 
§ 2. Definicje 

Wymienione w Regulaminie terminy należy rozumieć jako:  
 

1. Minimalna Wpłata: dla klientów otwierających rachunek 
inwestycyjny (TMS Direct, TMS Connect, TMS Pro) - 
początkowe zasilenie konta kwotą co najmniej minimalną 
wymaganą do otwarcia rachunku lub jej równowartością w 
walucie, w której będzie prowadzony rachunek, obliczaną 
zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu 
zaksięgowania na jednym z Rachunków TMS Brokers. 

2. Rachunek – rachunek (TMS Direct, TMS Connect lub 
TMS Pro)  pieniężny Klienta otwarty na podstawie Umowy 
Ramowej.  

3. Regulamin – niniejszy regulamin Programu.  
4. TMS Brokers – Dom Maklerski TMS Brokers S.A.  
5. Uczestnik – każda osoba fizyczna nie prowadząca 

działalności gospodarczej otwierająca nowy Rachunek 
rzeczywisty w czasie trwania Programu na podstawie 
podpisanej Umowy Ramowej do Rachunku i jednocześnie 
spełniająca warunki Programu; oraz Klienci, którzy 
podpisali umowę ramową do Rachunku za pośrednictwem 
Brokera Wprowadzającego.  

6. Aktywacja rachunku – Kupno lub sprzedaż dowolnego 
instrumentu finansowego, znajdującego się na platformie 
powiązanej z podpisaną umową.  

7. Okres Trwania Promocji – okres rozpoczyna się w dniu 
01 marca 2013 i trwa do odwołania. 

8. Umowa – umowa ramowa dotycząca jednej z trzech 
platform tj. TMS Direct, TMS Connect, TMS Pro, 
przedmiotem której jest świadczenie przez TMS Brokers 
na rzecz klienta usługi wykonywania zleceń nabycia lub 
zbycia praw majątkowych w obrocie instrumentami 
finansowymi.  

 
§ 3. Postanowienia ogólne 

1. Program rozpoczyna się w dniu 01 marca 2013 i trwa do 
odwołania.  

2. TMS Brokers zastrzega sobie prawo przedłużania lub 
skracania czasu okresu Programu. 

3. Z Programu wyłączeni są pracownicy TMS Brokers oraz 
członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, 
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo 
małżonków, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką 
lub kuratelą pracownika. Z Programu wyłączone są także 
osoby zatrudnione przez TMS Brokers na podstawie 
stosunku cywilnoprawnego. 

 
§ 4. Zasady uczestnictwa w Programie 

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Programie jest 
wzięcie udziału w szkoleniu stacjonarnym, organizowanym 
przez Dom Maklerski TMS Brokers i podpisanie podczas 
jego Umowy. 

2. Zasady otrzymania premii:  
1) Uczestnik Programu w dniu podpisania Umowy nie 

posiada Rachunku, 
2) Uczestnik Programu, w trakcie szkolenia 

stacjonarnego, prawidłowo podpisze Umowę i tym 
samym założy realny Rachunek. 

3) Po założeniu Rachunku, Uczestnik Programu w 
przeciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od 
daty szkolenia stacjonarnego, w którym brał udział i 
na którym podpisał Umowę Ramową, dokona 
Aktywacji rachunku,  
 

 

4) Każda osoba może wziąć udział w programie tylko 
raz.  

3. W przypadku, gdy Uczestnik Programu spełni łącznie 
warunki z § 4 pkt. 2, otrzyma jednorazowe świadczenie 
pieniężne w wysokości 100 PLN lub w równowartości w 
walucie, w której prowadzony jest rachunek, obliczaną 
zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu 
spełnienia wszystkich warunków określonych w niniejszym 
Regulaminie.  

4. Świadczenia otrzymane przez Uczestnika w ramach 
Programu korzystają ze zwolnienia z podatku 
dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.10.51.307 t. j. ze 
zm.).  

5. Świadczenia zostaną przelane na Rachunek Uczestnika 
Programu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia, w 
którym zostaną spełnione warunki z § 4 pkt. 2.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak 
możliwości przekazania świadczenia pieniężnego z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika Programu, a w 
szczególności w przypadku niespełnienia przez 
Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie. W takim przypadku świadczenie pieniężne 
przepada.  

 
§ 5. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie 
należy składać pisemnie na adres TMS Brokers, Al. 
Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa lub przesyłać na 
adres mailowy na dok@tms.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać powód i opis reklamacji, 
imię, nazwisko, adres i telefon Uczestnika.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania. O wyniku 
rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany 
w sposób wskazany w Umowie.  

 
§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Przystępując do Programu Uczestnik akceptuje 
postanowienia Regulaminu.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.tms.pl oraz pod 
adresem TMS Brokers, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 
Warszawa.  

3. TMS Brokers zastrzega sobie prawo dokonywania zmian 
w Regulaminie lub podejmowania indywidualnych decyzji 
wykluczających z Programu lub dopuszczających do 
Programu, w szczególności, gdy zajdzie uzasadnione 
podejrzenie zmowy pomiędzy Uczestnikami oraz gdy w 
Okresie Rozliczeniowym utrzymywane są jednocześnie 
przeciwstawne pozycje na jednym lub kilku instrumentach 
finansowych, z których zyskowne są rozliczane na 
zakończenie Okresu Rozliczeniowego.  

4. W przypadku wprowadzeniu zmian w Regulaminie, 
Organizator nie później niż jeden dzień przed ich 
wprowadzeniem w życie umieści stosowną informację w 
dziale Aktualności na stronie www.tms.pl oraz powiadomi 
mailowo Uczestników Programu. Dodatkowo zmienione 
warunki niniejszego Regulaminu zostaną udostępnione w 
miejscach wskazanych w ust. 2 powyżej.  

5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest 
TMS Brokers.  
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