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Komunikat nr 10 

Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. 

 

w sprawie rozszerzenia Taryfy opłat i prowizji za u sługi świadczone  

przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.  

 
 

Dom Maklerski Banku BPS S.A. na podstawie § 10 ust 4 Regulaminu świadczenia usług 

brokerskich na krajowym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez Dom 

Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna, rozszerza Taryfę opłat i prowizji za usługi świadczone przez 

Dom Maklerski Banku BPS S.A. o opłaty pobierane za udostępnienie Klientom pakietów notowań.  

 

Dom Maklerski Banku BPS S.A. informuje, Ŝe rozszerzona Taryfa opłat i prowizji wejdzie w Ŝycie 

od dnia 30 maja 2009 r. i stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu. 

 

Komunikat z dnia 15 maja 2009 roku. 
 
 

Załącznik nr 1 
 
 

 

 

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A. 
 

I. OPŁATY 

 
Lp. Rodzaj czynno ści/usługi Stawka 
1. Otwarcie i zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku 

pienięŜnego 
bezpłatnie  

2. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pienięŜnego 
-osoba prawna 
-osoba fizyczna 
 
Zawarcie umowy o świadczenie usług brokerskich w drugim półroczu 
 
W pierwszym roku opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest przy otwieraniu 
rachunku. W następnych latach opłata pobierana jest z góry za cały rok i wymagalna w 
pierwszym dniu roboczym roku, za który opłata jest pobierana. 

 
200 zł 
50 zł 
  
½ stawki  

3. Przelew środków pienięŜnych w zł 
a) w ramach Banku BPS S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych  
b) -do innego banku krajowego, na podstawie dyspozycji składanej osobiście lub 

telefonicznie 
-do innego banku krajowego, na podstawie dyspozycji składanej za 
pośrednictwem Internetu 

zgodnie z taryfą banku 
realizującego przelew 
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c) od przelewów zagranicznych 
4.1 
 
 
 
4.2 

Blokada aktywów jako zabezpieczenie wierzytelności 
(nie dotyczy zabezpieczeń kredytów na zakup papierów wartościowych 
udzielanych przez Bank BPS S.A. i zrzeszone Banki Spółdzielcze) 
 
Inne blokady rachunku na wniosek Klienta  

0,15% wartości rynkowej 
przedmiotu blokady,  
min. 50 zł. 
 
30 zł 

5. Zawarcie aneksu o odroczenie terminu płatności  30 zł 
6. Konwersja papierów wartościowych (zamiana akcji imiennych na akcje na 

okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne) 
30 zł za kaŜdy papier 
wartościowy 

7. Wystawienie świadectwa depozytowego lub duplikatu 30 zł  

8. Sporządzenie wydruku dotyczącego: potwierdzenia zawarcia transakcji, stanu 
lub historii rachunku papierów wartościowych lub rachunku pienięŜnego 
-za okres do 30 dni wstecz 
-za pozostały okres roku bieŜącego 
-za lata poprzednie 

 
 
bezpłatnie 
4 zł/stronę wydruku 
30 zł za kaŜdy rok 

9.1 
 
9.2 
 

Wydanie duplikatu informacji podatkowej 
 
Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych w informacji 
podatkowej 

30 zł 
 
4 zł/stronę wydruku 

10. Wydanie innych zaświadczeń na wniosek Klienta 30 zł 

11. 
 

Transfer papierów wartościowych z rachunku prowadzonego przez Dom 
Maklerski Banku BPS S.A. na rachunek prowadzony przez inny podmiot (od 
kaŜdego papieru wartościowego zarejestrowanego pod odrębnym kodem)  

0,5% wartości rynkowej 
transferowanego portfela, 
min. 100 zł  

12. Przeniesienie papierów wartościowych pomiędzy rachunkami w Domu 
Maklerskim Banku BPS S.A (od dyspozycji) 

 

a) w wyniku postępowania spadkowego oraz przenoszenia papierów 
wartościowych pomiędzy rachunkami tego samego Klienta 

30 zł  

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

0,1% wartości rynkowej 
przenoszonych papierów 
wartościowych, min.30 zł 

13. Dostarczenie dokumentów na wniosek klienta:  
a) przesyłka listowa zwykła w granicach RP 2 zł 
b) przesyłka listowna polecona w granicach RP 5 zł 
c) na wskazany adres kurierem w granicach RP koszt wysłania kurierem + 

10 zł 
d) przesyłka listowa poza granicami RP 15 zł 
14. Przechowywanie papierów wartościowych na rachunku w Domu Maklerskim 

Banku BPS S.A o wartości rynkowej powyŜej 500 000 zł 
 
Opłata kwartalna pobierana w pierwszym miesiącu następnego kwartału kalendarzowego. 
 

2 krotność wartości opłaty 
uiszczanej przez Dom 
Maklerski na rzecz 
właściwej izby 
rozrachunkowej 

15. Wykonanie warrantu (opłata za czynność) 5 zł 
16.1 Udostępnienie wybranego serwisu informacyjnego w ramach pakietów dla osób 

fizycznych korzystających z danych w celach prywatnych:* 
 

a) pakiet M@klernet (1 najlepsza oferta) bezpłatnie 
b) pakiet M@klernet Plus (5 najlepszych ofert) 69 zł/miesiąc 
c) pakiet M@klernet Max (pełny arkusz ofert)  136 zł/miesiąc 
16.2 Udostępnienie wybranego serwisu informacyjnego w ramach pakietów dla osób 

i podmiotów innych niŜ określone w pkt 16.1:* 
 

a) pakiet M@klernet Plus (5 najlepszych ofert) 118 zł/miesiąc 
b) pakiet M@klernet Max (pełny arkusz ofert)  

*Szczegółowe zasady naliczania i pobierania opłat określa Komunikat Domu Maklerskiego 
136 zł/miesiąc 

OPŁATY W OBROCIE DERYWATAMI 
1. Wykonanie kontraktu (opłata od jednego kontraktu)   8 zł 
2. Wykonanie opcji (opłata od jednej opcji)   5 zł 
3. Wykonanie jednostki indeksowej (opłata za czynność)   8 zł 
4. Za rezygnację z wykonania praw pochodnych (opłata za czynność)   8 zł 
5. Transfer pozycji zarejestrowanych na koncie indywidualnym (od kaŜdego 

instrumentu pochodnego zarejestrowanego pod odrębnym kodem) 
  30 zł  

 
II. PROWIZJE 
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1. Prowizja za po średnictwo w obrocie akcjami, prawami do akcji, praw ami poboru, certyfikatami 

inwestycyjnymi, certyfikatami strukturyzowanymi, wa rrantami i jednostkami indeksowymi. 
 

Warto ść zrealizowanego zlecenia 
w zł 

Prowizja dla transakcji zawieranych 
na podstawie zlece ń składanych 
osobi ście, telefonicznie lub za 

pośrednictwem faksu 

Prowizja dla transakcji 
zawieranych na podstawie 
zleceń składanych przez 

Internet 
do 500,00 zł 9,00 zł 
od 500,01 zł do 2 500,00 zł 1,50% +     1,50 zł 
od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł 1,10% +   11,50 zł 
od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł 0,60% +   61,50 zł 
od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł 0,50% + 111,50 zł 
powyŜej 100 000,00 zł 0,40% + 211,50 zł lub negocjowana 

0,38% 
 

 
Prowizja liniowa. 

 
Dom Maklerski moŜe przyznać prowizję liniową za pośrednictwo w obrocie akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, 
warrantami, certyfikatami i jednostkami indeksowymi uzaleŜnioną od wykonanego obrotu tymi instrumentami na 
rachunku inwestycyjnym. Wysokość prowizji liniowej dla Klienta w danym miesiącu jest ustalana na podstawie wyŜszej 
wartości z: obrotu z poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub średniej arytmetycznej wartości obrotu z trzech 
poprzednich miesięcy kalendarzowych. Biuro Maklerskie na koniec kaŜdego miesiąca kalendarzowego dokonuje zmiany 
prowizji Klienta stosownie do uzyskanego obrotu. 
 

Wykonany obrót miesi ęczny 
w zł 

Prowizja dla 
transakcji 

zawieranych na 
podstawie zlece ń 

składanych 
osobi ście, 

telefonicznie lub za 
pośrednictwem 

faksu 

Wykonany obrót miesi ęczny 
w zł 

Prowizja dla 
transakcji 

zawieranych na 
podstawie zlece ń 
składanych przez 

Internet 

od 25 000,01 do 50 000,00 0,85% od 100 000,01 do 300 000,00 0,35% 

od 50 000,01 do 100 000,00 0,62% od 300 000,01 do 500 000,00 0,34% 

od 100 000,01 do 200 000,00 0,56% od 500 000,01 do 700 000,00 0,33% 

od 200 000,01 do 300 000,00 0,50% od 700 000,01 do 1 000 000,00 0,31% 

od 300 000,01 do 500 000,00 0,45% 

od 500 000,01 do 1 000 000,00 0,42% 

powyŜej 1 000 000,00 0,40%  
lub negocjowana 

powyŜej 1 000 000,00 0,29%.  
lub negocjowana 

 
Day trading. 

 
Prowizja od transakcji odwrotnych zawartych w ciągu jednej sesji na rynku akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, 
certyfikatów inwestycyjnych i strukturyzowanych wynosi 0,20% wartości transakcji odwrotnej. Zwrot prowizji następuje na 
rachunek pienięŜny Klienta w dniu rozliczenia przez KDPW transakcji odwrotnej.  
 

2. Prowizja za po średnictwo w obrocie obligacjami i listami zastawnym i. 
 

Warto ść zrealizowanego 
zlecenia 

w zł 

Prowizja dla transakcji 
zawieranych na podstawie zlece ń 

składanych osobi ście, 
telefonicznie lub za 

pośrednictwem faksu 

Prowizja dla transakcji zawieranych 
na podstawie zlece ń składanych 

przez Internet 

do 500,00 5,00 zł 
od 500,01 do 10 000,00 0,40% +   3,00 zł 

0,19% 
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od 10 000,01 do 50 000,00  0,30% + 13,00 zł 
powyŜej 50 000,00 0,20% + 63,00 zł lub negocjowana 

 
Minimalna prowizja za zrealizowane zlecenie w obrocie akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, certyfikatami 
inwestycyjnymi, certyfikatami strukturyzowanymi, warrantami, jednostkami indeksowymi, obligacjami i listami zastawnymi 
wynosi 5 zł.  
 

3. Prowizja za po średnictwo w obrocie finansowymi kontraktami termino wymi. 
 

Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie 
zleceń składanych osobi ście, telefonicznie lub za 

pośrednictwem faksu 

Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie 
zleceń składanych przez Internet 

 
12 zł od kontraktu na indeksy 

5 zł od kontraktu na akcje i kursy walut 

 
9 zł od kontraktu na indeksy 

3 zł od kontraktu na akcje i kursy walut 

 
Prowizja liniowa za po średnictwo w obrocie finansowymi kontraktami termino wymi na indeksy. 

 
Dom Maklerski moŜe przyznać prowizję liniową za pośrednictwo w obrocie finansowymi kontraktami terminowymi na 
indeksy uzaleŜnioną od obrotu kontraktami na rachunku inwestycyjnym. Wysokość prowizji liniowej dla Klienta w danym 
miesiącu jest ustalana na podstawie wyŜszej wartości z: obrotu z poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub średniej 
arytmetycznej wartości obrotu z trzech poprzednich miesięcy kalendarzowych. 
Biuro Maklerskie na koniec kaŜdego miesiąca kalendarzowego dokonuje zmiany prowizji Klienta stosownie do 
uzyskanego obrotu. 
 

Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie 
zleceń składanych osobi ście, telefonicznie lub za 

pośrednictwem faksu 

Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie 
zleceń składanych przez Internet 

101-200 szt.                    11 zł od kontraktu 101-200 szt.                8 zł od kontraktu 
 

powyŜej 200 szt.             10 zł od kontraktu powyŜej 200 szt.         7 zł od kontraktu 
 

 
Day trading. 

 
Prowizja od transakcji odwrotnych zawartych w ciągu jednej sesji na rynku kontraktów terminowych wynosi 7 zł od 
kontraktu terminowego. Zwrot prowizji następuje na rachunek pienięŜny Klienta w dniu rozliczenia przez KDPW 
transakcji odwrotnej. 
 

4. Prowizja za po średnictwo w obrocie opcjami. 
 

Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie 
zleceń składanych osobi ście, telefonicznie lub za 

pośrednictwem faksu 

Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie 
zleceń składanych przez Internet 

2% wartości transakcji, min. 2 zł max 13 zł  
od jednej opcji 

2% wartości transakcji, min. 2 zł max 9 zł 
od jednej opcji 

 
ŁATY 
 

III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZ ĄCE OPŁAT I PROWIZJI 
1. W jednorazowych, uzasadnionych przypadkach Zarząd Domu Maklerskiego moŜe obniŜyć kwotę pobieranej 

prowizji i /lub opłaty stałej. 
2. Zarząd Domu Maklerskiego moŜe zawiesić pobieranie niektórych lub wszystkich prowizji i opłat stałych. 
3. Zarząd Domu Maklerskiego moŜe stosowną uchwałą ustalić promocyjną stawkę prowizji i/lub opłat. 
4. Wysokość opłat za inne usługi maklerskie ustala się w drodze negocjacji i określa w umowach o wykonanie 

tych usług. 
5. Zarząd moŜe ustalić prowizje i opłaty na poziomie niŜszym niŜ przedstawione w Taryfie, skierowane do 

Klientów spełniających określone kryteria. 
6. Opłaty i prowizje podlegają negocjacji i mogą zostać określone w odmienny sposób w ramach odrębnych 
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umów między Klientami a Domem Maklerskim. 
7. Prowizja naliczana jest od sumy wartości transakcji zawartych na podstawie jednego zlecenia klienta. 
8. Wartość rynkową papierów wartościowych ustala się zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach KDPW. 
9. Stawki w Taryfie są kwotami netto. W przypadku wprowadzenia podatku VAT od usług, których dotyczą 

poszczególne opłaty lub prowizje stawki mogą ulec podwyŜszeniu o naleŜny podatek VAT. 
10.  Dom Maklerski ogłasza zmiany w niniejszej Taryfie polegające na obniŜeniu opłat lub prowizji, bądź na 

wprowadzeniu opłat i prowizji za nowe usługi wyłącznie poprzez wywieszenie Taryfy na tablicach 
informacyjnych umieszczonych w Punktach Usług Maklerskich oraz na stronie internetowej na 14 dni przed 
wejściem zmian w Ŝycie. 

 
 


