TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A. W ZAKRESIE OBSŁUGI AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.
I. OPŁATY
Lp.

Rodzaj czynności/usługi

Stawka

1.

Otwarcie i zamknięcie rachunku aktywów niepublicznych i rachunku pieniężnego

2.

Prowadzenie rachunku aktywów niepublicznych i rachunku pieniężnego (opłata kwartalna)

a)

osoba prawna

50 zł

b)

osoba fizyczna

15 zł

3.

Prowadzenie rachunku technicznego aktywów niepublicznych i rachunku pieniężnego

4.

Przelew środków pieniężnych w zł

a)

w ramach Banku BPS S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych

b)

-do innego banku krajowego w systemie ELIXIR

c)

-od przelewów zagranicznych

d)

-do innego banku krajowego w systemie SORBNET, EXPRESS ELIXIR lub tzw. szybki przelew

5.

Blokada aktywów

a)

jako zabezpieczenie wierzytelności

b)

inne blokady rachunku na wniosek Klienta

60 zł

6.

Wystawienie świadectwa depozytowego lub jego duplikatu

50 zł

7.

Wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy

50 zł

8.

Wysyłanie potwierdzeń zawarcia transakcji w formie pisemnej przesyłką pocztową

9.

Sporządzenie wydruku dotyczącego: stanu lub historii rachunku aktywów niepublicznych lub rachunku pieniężnego w formie
papierowej

a)

za okres do 30 dni wstecz

b)

za pozostały okres roku bieżącego

c)

do 5-ciu lat wstecz

d)

powyżej 5-ciu lat wstecz

10.

Sporządzenie wydruku dotyczącego: stanu lub historii rachunku technicznego aktywów niepublicznych lub rachunku
pieniężnego w formie papierowej

a)

za okres do 30 dni wstecz

10 zł

b)

za pozostały okres roku bieżącego

30 zł

c)

do 5-ciu lat wstecz

d)

powyżej 5-ciu lat wstecz

11.

Wydanie informacji o stanie środków na rachunku aktywów niepublicznych lub rachunku technicznym aktywów niepublicznych
bankom i firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez
posiadacza rachunku aktywów niepublicznych lub rachunku tekchnicznym aktywów niepublicznych

12.

Wydanie innych zaświadczeń i opinii na wniosek Klienta

13.

Przechowywanie instrumentów finansowych na rachunku aktywów niepublicznych w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.
Opłata miesięczna, pobierana ostatniego dnia każdego miesiąca

14.

Przeniesienie aktywów niepublicznych w Domu Maklerskim Banku BPS S.A - od każdego instrumentu zarejestrowanego pod
odrębnym kodem:

a)

w wyniku postępowania spadkowego

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie
5 zł
30 zł + zwrot kosztów zgodnie z taryfą Banku BPS
30 zł

0,20% wartości rynkowej przedmiotu blokady,
min. 150 zł

10 zł, za każdą przesyłkę

10 zł
30 zł/stronę wydruku
50 zł za każdy rok + 10 zł/stronę wydruku
100 zł za każdy rok + 10 zł/stronę wydruku
a w przypadku konieczności pozyskania
informacji z zewnętrznego archiwum
materialnego: dodatkowa opłata 300 zł

50 zł za każdy rok + 10 zł
100 zł za każdy rok + 10 zł
a w przypadku konieczności pozyskania
informacji z zewnętrznego archiwum
materialnego: dodatkowa opłata 300 zł
200 zł
50 zł
2 krotność wartości opłaty uiszczanej przez Dom
Maklerski na rzecz właściwej izby rozrachunkowej

50 zł
0,2% wartości rynkowej przenoszonych aktywów
niepublicznych, min.50 zł

b)

w wyniku realizacji innych dyspozycji, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej

15.

Dostarczenie dokumentów na wniosek Klienta:

a)

przesyłka listowa zwykła w granicach RP

20 zł

b)

przesyłka listowa polecona w granicach RP

30 zł
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c)

na wskazany adres kurierem w granicach RP

75 zł

d)

przesyłka listowa poza granicami RP

16.

Realizacja żądania klienta w zakresie ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego lub
wobec przetwarzania zautomatyzowanego dla celów marketingu bezpośredniego.

17.

Przekazanie komornikowi lub organowi egzekucyjnemu informacji w związku z otrzymanym zajęciem

18.

Blokada Aktywów w ramach zajęcia dokonywanego przez komornika lub organ egzekucyjny

50 zł
bezpłatnie - jeżeli do złożenia ostatniego żądania
upłynęło więcej niż 6 miesięcy w pozostałych
przypadkach 50 zł
50
0,15% wartości rynkowej przedmiotu blokady,
min. 50 zł

II. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OPŁAT
1.

W jednorazowych, uzasadnionych przypadkach Zarząd Domu Maklerskiego może obniżyć kwotę pobieranej opłaty.

2.

Zarząd Domu Maklerskiego może zawiesić pobieranie niektórych lub wszystkich opłat.

3.

Zarząd Domu Maklerskiego może stosowną uchwałą ustalić promocyjne stawki opłat.

4.

Wysokość opłat za inne usługi maklerskie ustala się w drodze negocjacji i określa w umowach o wykonanie tych usług.

5.

Zarząd może ustalić opłaty na poziomie niższym niż przedstawione w Taryfie, skierowane do Klientów spełniających określone kryteria.

6.

Stawki podane w Taryfie są kwotami netto. W przypadku wprowadzenia podatku VAT od usług, których dotyczą poszczególne opłaty mogą ulec podwyższeniu o należny podatek
VAT.

7.

Do usług i pozycji nieujętych w powyższej tabeli stosuje się opłaty określone w Taryfie opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.
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