Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich
obowiązująca od dnia 1.03.2017 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

0 PLN

Otwarcie konta
Prowadzenie konta (opłata miesięczna)

0 PLN

10 PLN

10 PLN1

10 PLN1

0 PLN

0 PLN

Dostęp do usługi Notowania 4 Max

niedostępna

0 PLN

Dostęp do wiadomości rynkowych

0 PLN

0 PLN

Zmiana Konta Maklerskiego
Dostęp do Systemu internetowego Biura
Maklerskiego przez System bankowości
internetowej
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W miesiącu, w którym Klient dokonał zmiany, nie jest pobierana opłata za prowadzenie rachunku.

II.

Dostęp do notowań GPW w czasie rzeczywistym2
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 PLN

88 PLN3

Pełny arkusz ofert dla każdego instrumentu
ﬁnansowego

niedostępny

Tytuł opłaty

174 PLN3
(dostępny w Notowania 4 Max)

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.
3
Klient spełniający kryteria obrotu określone Komunikatem Biura jest zwolniony z opłaty.
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III. Prowizje od obrotu akcjami, prawami z nimi związanymi, obligacjami, obligacjami strukturyzowanymi, warrantami, certyﬁkatami inwestycyjnymi, certyﬁkatami strukturyzowanymi lub innymi zbywalnymi papierami wartościowymi oraz od wartości zapisu na akcje oferowane w ramach publicznej subskrypcji z przydziałem na GPW
Tytuł prowizji
1.

Konto Maklerskie
Elastyczne

Konto Maklerskie
Aktywne

Transakcje na podstawie:
w zależności od obrotu (PLN)4

a)

zleceń składanych przez System
internetowy Biura Maklerskiego

0,19%

0–2 000 000

0,30%

0,18%

2 000 001–5 000 000

(minimalna 3 PLN)

0,16%

5 000 001–10 000 000

0,14%

powyżej 10 000 001
(minimalna 3 PLN)

b)

zleceń składanych przez Serwis
telefoniczny Biura Maklerskiego

c)

zleceń interwencyjnych składanych
przez pracownika Biura Maklerskiego

2.

4

1

Transakcje pakietowe zawierane poza
systemem notowań ciągłych oraz kursu
jednolitego

Stawka przyznawana automatycznie na podstawie wartości obrotu w miesiącu poprzednim.

w zależności od wielkości zlecenia
1,50% do 50 000 PLN
0,70% powyżej 50 000 PLN
(minimalna 10 PLN)
0,19%

IV. Prowizje od obrotu kontraktami terminowymi
Konto Maklerskie
Elastyczne

Tytuł prowizji
1.

Konto Maklerskie
Aktywne

Transakcje na podstawie zleceń składanych przez System internetowy Biura Maklerskiego
w zależności od obrotu (liczba kontraktów)5

a)

9 PLN

Kontrakt indeksowy, kontrakt inny niż
walutowy i akcyjny

9 PLN

0–200

7 PLN

201–500

6 PLN

501–1000

5 PLN

powyżej 1001

Daytrading 6 PLN
w zależności od obrotu (liczba kontraktów)5
b)

Kontrakt akcyjny

3 PLN

3 PLN

0–500

2,50 PLN

501–1000

2 PLN

powyżej 1001

w zależności od obrotu (liczba kontraktów)5
c)

2.
a)

0,50 PLN

Kontrakt indeksowy, kontrakt inny niż
walutowy i akcyjny

0–500

0,40 PLN

501–1000

0,30 PLN

powyżej 1001

12 PLN
Daytrading 8 PLN

Kontrakt akcyjny

6 PLN

c)

Kontrakt walutowy

3 PLN

a)

0,50 PLN

Transakcje na podstawie zleceń składanych przez Serwis telefoniczny Biura Maklerskiego oraz zleceń interwencyjnych składanych
przez pracownika Biura Maklerskiego

b)
3.

5

Kontrakt walutowy

Wygaśnięcie kontraktu
Kontrakt indeksowy, kontrakt inny niż
walutowy i akcyjny

10 PLN

b)

Kontrakt akcyjny

5 PLN

c)

Kontrakt walutowy

2 PLN

Stawka przyznawana automatycznie na podstawie wartości obrotu w miesiącu poprzednim.

V.

Prowizje od obrotu opcjami

Tytuł prowizji
1.

Prowizja

Transakcje na podstawie zleceń składanych przez:

a)

System internetowy Biura Maklerskiego

2,5% / opcja (minimalna 1,50 PLN, maksymalna 12 PLN)

b)

Serwis telefoniczny Biura Maklerskiego

2,5% / opcja (minimalna 1,50 PLN, maksymalna 19 PLN)

2.

Wygaśnięcie opcji in the money

3.

Wygaśnięcie opcji out of the money

5 PLN
Równowartość opłaty pobieranej przez KDPW i / lub KDPW_CCP za wykonanie opcji

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

Opłata

1.

Wystawienie duplikatu świadectwa depozytowego dla osoby
posiadającej instrumenty ﬁnansowe na koncie sponsora emisji

30 PLN6 – płatne w chwili składania dyspozycji przez Klienta

2.

Wystawienie imiennego zaświadczenia lub świadectwa
depozytowego potwierdzającego posiadanie i / lub
zablokowanie instrumentów ﬁnansowych na rachunku Klienta

30 PLN6 – płatne w chwili składania dyspozycji przez Klienta

Zaksięgowanie instrumentów ﬁnansowych na rachunku
Klienta po nabyciu przez Klienta instrumentów ﬁnansowych na
podstawie spadkobrania

30 PLN od jednej dyspozycji

3.

4.

5.

Zaksięgowanie instrumentów ﬁnansowych z rachunku
sponsora emisji na rachunek Klienta po nabyciu przez
Klienta instrumentów ﬁnansowych na podstawie umowy
cywilnoprawnej
Przeksięgowanie instrumentów ﬁnansowych pomiędzy
rachunkami Klienta w Biurze Maklerskim – opłata od jednej
dyspozycji przeksięgowania

30 PLN od jednej umowy

30 PLN
1% od wartości przenoszonych aktywów

6.

Przeniesienie instrumentów ﬁnansowych do innej ﬁrmy
inwestycyjnej lub banku

0,5% przy wartości aktywów powyżej 5 000 000 PLN
(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 30 PLN)
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Rodzaj usługi

Opłata

7.

Przeniesienie instrumentów ﬁnansowych na podstawie
umów cywilnoprawnych pomiędzy rachunkami Klientów
w Biurze Maklerskim. Opłata pobierana z rachunku zbywcy

8.

Przeniesienie instrumentów ﬁnansowych w związku z ofertą
odkupu akcji przez emitenta

9.

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

10. Wystawienie wyciągu z aktualnym stanem rachunku Klienta

0,50% 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 30 PLN)
0,50% wartości transakcji, nie mniej niż 30 PLN
10 PLN od jednej dyspozycji
0 PLN – jeżeli wyciąg będzie wysyłany w postaci elektronicznej na
adres e-mail podany przez Klienta na podstawie dyspozycji złożonej
telefonicznie lub za pośrednictwem Systemu internetowego
5 PLN6 – jeżeli wyciąg będzie wysyłany pocztą

11. Wystawienie na wniosek Klienta historii rachunku w formie
elektronicznej na adres e-mail

0 PLN – jeżeli historia dotyczy bieżącego roku kalendarzowego
10 PLN6 – za każdy kolejny zakończony rok kalendarzowy
(maksymalnie 5 lat wstecz)

12. Wystawienie na wniosek Klienta historii rachunku w formie
papierowej

50 PLN6 – za bieżący i każdy zakończony rok kalendarzowy
(maksymalnie 5 lat wstecz)

13. Wystawienie innych zaświadczeń na wniosek Klienta

30 PLN6

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

0 PLN
5 PLN – przelew europejski

15. Przelew walutowy złożony za pośrednictwem Serwisu
telefonicznego Biura Maklerskiego

40 PLN – pozostałe przelewy walutowe
Opłaty dodatkowe:
50 PLN – przelew walutowy wykonany w trybie pilnym (Dziś / Jutro)

16. Udzielanie informacji bankom i biegłym rewidentom o stanie
rachunku – pobierane od posiadaczy rachunków, na rzecz
których wykonywany jest audyt

40 PLN6

17. Realizacja dyspozycji wykupu certyﬁkatów

10 PLN za realizację dyspozycji

18. Realizacja dyspozycji umorzenia instrumentów ﬁnansowych

10 PLN za przekazanie dyspozycji do wykonania

19. Dokonanie przewłaszczenia instrumentów ﬁnansowych po
zawarciu umowy przewłaszczenia i wniesieniu instrumentów do
depozytu zabezpieczającego

10 PLN od pojedynczego instrumentu ﬁnansowego
0 PLN – jeżeli rozchód będzie wysyłany w postaci elektronicznej na
adres e-mail podany przez Klienta na podstawie dyspozycji złożonej
telefonicznie lub za pośrednictwem Systemu internetowego

20. Wystawienie rozchodu FIFO

30 PLN – jeżeli rozchód będzie wysyłany pocztą
21. Obsługa zdarzeń korporacyjnych emitentów zagranicznych
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Opłata pobierana w wysokości kosztów poniesionych przez
Biuro Maklerskie na rzecz KDPW i / lub KDPW_CCP6

Opłata zawiera podatek VAT.

C. Prowizje i opłaty negocjowane
Upoważniony pracownik może ustalić Klientowi na jego wniosek prowizje i opłaty w innej wysokości niż określone w niniejszej Tabeli.

D. Opłaty związane z usługą doradztwa inwestycyjnego
Tytuł opłaty
1.

Opłata

Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona w zakresie przekazywania rekomendacji w oparciu o portfele modelowe
Opłata za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego (miesięczna)

2.

0 PLN

Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona w oparciu o indywidualne rekomendacje inwestycyjne
Opłata za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego (miesięczna)

0 PLN

E. Pozostałe usługi nieujęte w Tabeli
Opłaty pobiera się na podstawie odrębnych uzgodnień pomiędzy Klientem a Biurem Maklerskim.

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
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