TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH
obowiązująca od dnia 16 sierpnia 2021 r.
A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń, przyjmowania i przekazywania zleceń oraz prowadzenia rachunku papierów
wartościowych i rachunku pieniężnego
I. Podstawowe opłaty
Tytuł opłaty

Konto Maklerskie Elastyczne

Konto Maklerskie Aktywne

0 PLN

15 PLN1

Prowadzenie konta (opłata miesięczna)

2

15 PLN

15 PLN2

niedostępna

0 PLN

Zmiana Konta Maklerskiego
Dostęp do usługi Notowania 4 Max
1

Jeżeli na rachunku pieniężnym Klienta nie ma środków na pokrycie opłaty za dany miesiąc i jednocześnie Klient nie wykonał transakcji w tym miesiącu na żadnym z rachunków, od następnego miesiąca
konto maklerskie Klienta zostanie zmienione na Konto Elastyczne.

2

W miesiącu, w którym klient dokonał zmiany konta maklerskiego nie jest pobierana opłata za prowadzenie rachunku.

II. Dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym3
Tytuł opłaty

Konto Maklerskie Elastyczne

Konto Maklerskie Aktywne

1 najlepsza oferta dla każdego instrumentu ﬁnansowego

0 PLN

0 PLN

5 najlepszych ofert dla każdego instrumentu ﬁnansowego

88 PLN8

88 PLN4,8

Pełny arkusz ofert dla każdego instrumentu ﬁnansowego

niedostępny

174 PLN4,8 (dostępny w Notowania 4 Max)

3

Opłata dla osób ﬁzycznych za dostęp do notowań w czasie rzeczywistym w celach prywatnych pobierana jest odrębnie od właściciela rachunku i od każdego pełnomocnika ustanowionego do rachunku
na podstawie indywidualnej deklaracji. W przypadku zmiany dostępu do liczby ofert dokonanej w trakcie miesiąca, opłata pobierana jest w dniu zmiany. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Biuro
Maklerskie może wypowiedzieć Klientom warunki abonenckie umożliwiające korzystanie z danych Systemu Dystrybucji Danych Giełdowych rozpowszechnianych przez GPW. Wypowiedzenie warunków
może nastąpić w przypadku gdy Klient przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego nie dokonał transakcji giełdowej. Ponowne podpisanie warunków abonenckich może nastąpić na podstawie
dyspozycji złożonej przez Klienta.

4

Klient spełniający kryteria obrotu określone Komunikatem Biura jest zwolniony z opłaty.

III. Prowizje od obrotu instrumentami ﬁnansowymi z wyłączeniem instrumentów pochodnych oraz od wartości zapisu na akcje oferowane
w ramach publicznej oferty z przydziałem na GPW
Tytuł prowizji

Konto Maklerskie Elastyczne

Konto Maklerskie Aktywne

1. Transakcje na podstawie:

0,30%
(minimalna 5 PLN)

a) zleceń składanych przez System internetowy Biura Maklerskiego

w zależności od wielkości zlecenia
1,5%
do 50 000 PLN
0,7%
powyżej 50 000 PLN
(minimalna 10 PLN)

b) zleceń składanych przez Serwis telefoniczny Biura Maklerskiego
c) zleceń interwencyjnych składanych przez pracownika Biura Maklerskiego
2. Transakcje na obligacjach emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa na
podstawie zleceń składanych przez System internetowy Biura Maklerskiego

0,10%
(minimalna 5 PLN)

3. Transakcje pakietowe

0,19%

4. Transakcje odwrotne określone w Komunikacie, dla usługi odroczonego terminu płatności
w wariancie OTP Trader
5

w zależności od obrotu (PLN)5
0,25%
0 – 1 000 000
0,19%
1 000 001 – 2 000 000
0,18%
2 000 001 – 5 000 000
0,16%
powyżej 5 000 000
(minimalna 5 PLN)

0,15%
(minimalna 5 PLN)

Stawka przyznawana automatycznie na podstawie wartości obrotu w miesiącu poprzednim

IV.Prowizje od obrotu kontraktami terminowymi
Tytuł prowizji

Konto Maklerskie Elastyczne

Konto Maklerskie Aktywne

9 PLN

w zależności od obrotu (liczba kontraktów)7
9 PLN
0 – 200
7 PLN
201 – 500
6 PLN
501 – 1 000
5 PLN powyżej 1 000

1. Transakcje na podstawie zleceń składanych przez System internetowy Biura Maklerskiego

a) Kontrakt indeksowy, kontrakt inny niż walutowy i akcyjny

Daytrading6 6 PLN
b) Kontrakt akcyjny

3 PLN

c) Kontrakt walutowy

0,50 PLN

1

w zależności od obrotu (liczba kontraktów)7
3,00 PLN
0 – 500
2,50 PLN
501 – 1 000
2,00 PLN powyżej 1 000
w zależności od obrotu (liczba kontraktów)7
0,50 PLN
0 – 500
0,40 PLN
501 – 1 000
0,30 PLN powyżej 1 000

2. Transakcje na podstawie zleceń składanych przez Serwis telefoniczny Biura Maklerskiego, zleceń interwencyjnych składanych przez pracownika Biura Maklerskiego oraz wygaśnięcie kontraktu
a) Kontrakt indeksowy, kontrakt inny niż walutowy i akcyjny

12 PLN

b) Kontrakt akcyjny

6 PLN

c) Kontrakt walutowy

3 PLN

6

Daytrading – transakcja na podstawie zlecenia klienta, zamykająca pozycję otwartą w tym samym dniu.

7

Stawka przyznawana automatycznie na podstawie wartości obrotu w miesiącu poprzednim.

B. Opłaty za inne czynności związane z prowadzeniem rachunku
Rodzaj usługi
1.

2.

Opłata

Przelew środków pieniężnych w PLN na rachunek w kraju za pośrednictwem Systemu
bankowości internetowej i Serwisu telefonicznego Biura Maklerskiego

0 PLN
0 PLN w ramach ING Banku Śląskiego S.A.
9 PLN przelew europejski (przelew EUR na konto w banku w kraju członkowskim UE, Norwegia,
Szwajcaria, Liechtenstein)
40 PLN pozostałe przelewy walutowe

Realizacja dyspozycji przelewu walutowego

Opłaty dodatkowe:
50 PLN – przelew walutowy wykonany w trybie pilnym (Dziś/Jutro)
3.

Zgłoszenie udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

30 PLN8

4.

Wystawienie potwierdzenia uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy

30 PLN8

5.

Wystawienie zaświadczeń i dokumentów na wniosek Klienta, np. wyciągu ze stanem
rachunku, historii rachunku, duplikatu PIT-8C, rozchodu FIFO

30 PLN8

6.

Opłaty za wysyłkę zaświadczeń i innych dokumentów wystawianych na wniosek klienta

0 PLN – wysyłka elektroniczna do Systemu bankowości internetowej, Systemu internetowego
Biura Maklerskiego
10 PLN8 – wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej listem krajowym
30 PLN8 – wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zagranicznym
50 PLN8 – wysyłka kurierem

7.

Wystawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie lub zablokowanie instrumentów
ﬁnansowych na rachunku klienta lub koncie sponsora emisji, np. świadectwa
depozytowego, imiennego zaświadczenia

30 PLN8

Zaksięgowanie instrumentów ﬁnansowych na rachunku Klienta po nabyciu przez Klienta
na podstawie spadkobrania instrumentów ﬁnansowych zapisanych w rejestrze sponsora
emisji

30 PLN od jednej dyspozycji

Zaksięgowanie na rachunku Klienta instrumentów ﬁnansowych z rejestru sponsora emisji,
nabytych przez Klienta na podstawie umowy cywilnoprawnej

30 PLN od jednej umowy

8.

9.

10. Przeksięgowanie instrumentów ﬁnansowych pomiędzy rachunkami Klienta w Biurze
Maklerskim

30 PLN
1% od wartości przenoszonych aktywów;
0,5% przy wartości aktywów powyżej 5 000 000 PLN,

11. Przeniesienie instrumentów ﬁnansowych do innej ﬁrmy inwestycyjnej lub banku na
podstawie dyspozycji, umowy cywilnoprawnej, spadkobrania

(płatne w chwili składania dyspozycji przez Klienta według wyższej wyceny: z bieżącego
wyciągu z rachunku wg kursu zamknięcia z dnia poprzedniego lub ceny z umowy,
nie mniej niż 50 PLN)
0,5% wartości przenoszonych instrumentów ﬁnansowych
(płatne w chwili składania dyspozycji przez Klienta według wyższej wyceny: z bieżącego
wyciągu z rachunku wg kursu zamknięcia z dnia poprzedniego lub z umowy,
nie mniej niż 50 PLN)

12. Przeniesienie instrumentów ﬁnansowych w ramach Biura Maklerskiego na podstawie
umów cywilnoprawnych, spadkobrania. Opłata pobierana z rachunku zbywcy
13. Przeniesienie instrumentów ﬁnansowych w związku z ofertą odkupu akcji

0,5% wartości transakcji, nie mniej niż 50 PLN

14. Pośrednictwo w zamianie instrumentów ﬁnansowych imiennych na instrumenty ﬁnansowe
na okaziciela i odwrotnie

10 PLN od jednej dyspozycji

15. Realizacja dyspozycji wykupu certyﬁkatów

10 PLN za realizację dyspozycji

16. Realizacja dyspozycji umorzenia instrumentów ﬁnansowych

10 PLN za przekazanie dyspozycji do wykonania

17. Obsługa zdarzeń korporacyjnych emitentów zagranicznych

Opłata pobierana w wysokości kosztów poniesionych przez Biuro Maklerskie na rzecz KDPW
i/lub KDPW_CCP8, 9

8

opłata zawiera podatek VAT.

9

Wysokość kosztów zależy od liczby klientów Biura, których zdarzenie korporacyjne dotyczy.

C. Inne opłaty i prowizje nie ujęte w Tabeli
Opłaty pobiera się na podstawie odrębnych uzgodnień pomiędzy Klientem a Biurem Maklerskim. Upoważniony pracownik może ustalić Klientowi na jego
wniosek prowizje i opłaty w innej wysokości niż określone w niniejszej Tabeli.
W przypadku, gdy w zawiązku z realizacją usługi dla klienta, Biuro zostanie obciążone przez podmiot zewnętrzny np. KDPW, KDPW_CCP opłatami za
realizację tej usługi, Biuro ma prawo pobrać te opłaty od klienta w tej samej wysokości.
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