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Chcemy podziękować naszym lojalnym 

inwestorom

Członkowie Klubu otrzymują dostęp 

do szerokiego wachlarza benefitów 

w zależności od poziomu członkostwa

www.unimotklubplus.pl

Start zapisów: 4 stycznia 2021 r.



Rejestracja: ciągła

Weryfikacja: raz na miesiąc

Przystąpienie do Klubu: raz na miesiąc (1-ego dnia miesiąca)

Status Członka: 6 miesięcy (następnie kolejna weryfikacja)

3 poziomy członkostwa

różne wymagania i różne benefity



Posiadanie co najmniej 100 akcji 

przez okres co najmniej 6 miesięcy*.

Posiadanie co najmniej 500 akcji 

przez okres co najmniej 12 miesięcy*.

Posiadanie co najmniej 2000 akcji 

przez okres co najmniej 24 miesiące*.

* na Record Date



Co to jest Record Date?

1. Dla osób, które złożyły formularz do 14-ego dnia miesiąca, Record Date to 1-szy dzień 

tego miesiąca

2. Dla osób, które złożyły formularz po 14-ego dniu miesiąca, Record Date to 1-szy dzień 

kolejnego miesiąca

Osoby z pkt. 1. po spełnieniu odpowiednich warunków, dołączają do Klubu od początku następnego  

miesiąca. Osoby z pkt. 2. muszą czekać dłużej – dołączają do klubu od początku drugiego miesiąca 

następującego po miesiącu złożenia formularza.

To dzień, na który przeprowadzamy weryfikację i sprawdzamy czy akcjonariusz, który 

wcześniej złożył formularz rejestracyjny, spełnia warunki członkostwa i do którego poziomu 

się kwalifikuje.



Jak dołączyć?

Jeśli posiadasz rachunek w poniższych domach/biurach maklerskich → wypełnij formularz za ich pośrednictwem

Jeśli posiadasz rachunek gdzie indziej → wypełnij formularz na naszej stronie załączając zaświadczenie o 

posiadanych akcjach 

* Zapisy w Domu Maklerskim BOŚ wystartują w terminie późniejszym, ale nie później niż w I kw. 2021 r. 

*







Domy i Biura Maklerskie Współpracujące 

Partnerzy edukacyjni

* Zapisy w Domu Maklerskim BOŚ wystartują w terminie późniejszym, ale nie później niż w I kw. 2021 r. 

*



Partner główny



Kontakt

info@unimotklubplus.pl

Paweł Jamski
Koordynator ds. kontakty z członkami Klubu

+48 500 122 220

Joanna Siedlaczek
Menedżer Klubu

+48 517 169 792

www.unimotklubplus.pl


