
 

 

TABELA PROWIZJI I OPŁAT Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ REALIZACJI CZYNNOŚCI I OPERACJI  
ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DEPOZYTU INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO („DEPOZYT”) 

(Tabela w poniŜszym brzmieniu wchodzi w Ŝycie od dnia 1 lipca 2010 roku) 
 

1. Otwarcie konta/rachunku depozytowego1  - 100 zł 

2. Przechowywanie/prowadzenie ewidencji instrumentów w Depozycie (prowadzenie Depozytu) – 0,08% wartości instrumentów2 (nie mniej 
niŜ 500 zł od kaŜdego rodzaju instrumentów) za kaŜdy kwartał kalendarzowy. 

3. Rejestracja przeniesienia własności/posiadania instrumentów (przeniesienie posiadania i/lub praw z instrumentów): 

Wartość transakcji3: 
Prowizja: 

od do 

 500 zł 10 zł 

500 zł 2500 zł 10 zł + 1,3 % od nadwyŜki ponad 500 zł 

2500 zł 5000 zł  36 zł + 1,0 % od nadwyŜki ponad 2500 zł 

5000 zł 50000 zł  61 zł + 0,7 % od nadwyŜki ponad 5000 zł 

Rejestracja przeniesienia własności instrumentów (przeniesienie praw z instrumentów) w ramach nieodpłatnego udostępnienia przez 
Skarb Państwa akcji osobom uprawnionym oraz rejestracji przejścia własności/praw z instrumentów w wyniku dziedziczenia - bezpłatnie. 

4. Wystawienie i wydanie imiennego zaświadczenia depozytowego lub duplikatu imiennego zaświadczenia depozytowego – 20 zł4. 

5. Wystawienie i wydanie imiennego zaświadczenia depozytowego lub duplikatu imiennego zaświadczenia depozytowego potwierdzającego 
blokadę instrumentów w Depozycie – 20 zł. 

6. Przyjęcie instrumentów do Depozytu5 oraz wydanie instrumentów z Depozytu lub przeniesienie do innego depozytu (dotyczy równieŜ 
wydania dokumentów instrumentów, które utraciły moc prawną w związku z uniewaŜnieniem, umorzeniem lub dematerializacją): 

Liczba instrumentów 
Opłata: 

od do 

 1  30 zł 

2  10  50 zł 

11  100  100 zł 

101  1000  200 zł 

1001  do 5000  300 zł 

powyŜej 5000   300 zł + 100 zł za kaŜde rozpoczęte 1000 instrumentów powyŜej 5000  

 
7. UniewaŜnienie (zniszczenie, anulowanie) lub opieczętowanie instrumentów złoŜonych do Depozytu – w związku z dematerializacją, 

umorzeniem, uniewaŜnieniem, zmianą wartości nominalnej, zmianą rodzaju, rozmianą, splitem, scaleniem, wymianą lub innymi 
czynnościami dotyczącymi instrumentów złoŜonych do Depozytu (praw z instrumentów): 

Liczba instrumentów 
Opłata: 

od do 

 1. 30 zł 

2 10  50 zł 

11 100  100 zł 

101. 1000  200 zł 

1001  do 5000  300 zł 

powyŜej 5000  300 zł + 100 zł za kaŜde rozpoczęte 1000 instrumentów powyŜej 5000 

 
8. Za czynności określone w pkt 6 i 7 w przypadku instrumentów wystawionych w odcinkach zbiorowych pobierane jest 25% stawki 

wynikającej z pkt 6 i 7, nie mniej niŜ 30 zł za kaŜdy odcinek zbiorowy. 

9. Ustanowienie blokady instrumentów (praw z instrumentów) w Depozycie na podstawie dyspozycji składanej w związku z 
zabezpieczeniem wierzytelności – 0,5 % wartości zabezpieczenia6 (nie mniej niŜ 200 zł) za kaŜdy rozpoczęty rok utrzymywania blokady 
instrumentów. 
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10. Sporządzenie wyciągu z konta/rachunku depozytowego lub wyciągu z konta/rachunku pienięŜnego: 

1) za sporządzenie wyciągu z konta/rachunku depozytowego, zawierającego zestawienie operacji na koncie/rachunku depozytowym 
za bieŜący rok kalendarzowy oraz do 5 lat wstecz - 15 zł za kaŜdy rok kalendarzowy, 

2) za sporządzenie wyciągu z konta/rachunku depozytowego, zawierającego zestawienie operacji na koncie/rachunku depozytowym 
od 6 do 10 lat wstecz - 100 zł za kaŜdy rok kalendarzowy, 

3) za sporządzenie wyciągu z konta/rachunku pienięŜnego, zawierającego zestawienie operacji na koncie/rachunku pienięŜnym za 
bieŜący rok kalendarzowy oraz do 5 lat wstecz - 15 zł za kaŜdy rok kalendarzowy, 

4) za sporządzenie wyciągu z konta/rachunku pienięŜnego zawierającego zestawienie operacji na koncie/rachunku pienięŜnym od 6 
do 10 lat wstecz - 100 zł za kaŜdy rok kalendarzowy, 

5) za sporządzenie wyciągu z konta/rachunku pienięŜnego zawierającego stan instrumentów na koncie/rachunku depozytowym na 
dany dzień poprzedniego roku kalendarzowego – 15 zł, 

6) za sporządzenie wyciągu z konta/rachunku pienięŜnego zawierającego stan finansów na koncie/rachunku pienięŜnym na dany 
dzień poprzedniego roku kalendarzowego – 15 zł, 

7) za sporządzenie innego wyciągu z konta/rachunku depozytowego lub pienięŜnego, pod warunkiem zaakceptowania jego zakresu i 
formy przez Dom Maklerski – opłata negocjowana, 

8) za sporządzenie i korespondencyjne dostarczenie na wniosek Klienta zestawienia przechowywanych lub rejestrowanych aktywów 
Klienta („informacja roczna”) – 30 zł. 

11. Dom Maklerski nie pobiera opłat za sporządzenie bieŜącego wyciągu z konta/rachunku depozytowego lub pienięŜnego zawierającego: 

1) aktualny stan konta/rachunku depozytowego i konta/rachunku pienięŜnego, 

2) historię operacji finansowych na koncie/rachunku pienięŜnym dokonanych w ostatnim miesiącu, 

3) zestawienie operacji na koncie/rachunku depozytowym dokonanych w ostatnim miesiącu, 

4) stan instrumentów na koncie/rachunku depozytowym na dany dzień bieŜącego roku kalendarzowego, 

5) stan finansów na koncie/rachunku pienięŜnym na dany dzień bieŜącego roku kalendarzowego. 

12. Dom Maklerski nie pobiera opłat za sporządzenie i przekazanie Klientowi zestawienia przechowywanych lub rejestrowanych aktywów 
Klienta („informacja roczna”) w przypadku gdy zestawienie to odbierane jest przez Klienta w Punkcie Obsługi Klienta lub w Oddziale 
Domu Maklerskiego. 

13. Zaświadczenia, duplikaty i korekty informacji wydawanych dla celów podatkowych: 

1) za sporządzenie zaświadczenia dla celów podatkowych – 25 zł, 

2) za wydanie duplikatu druku informacji rocznego rozliczenia uzyskanego przychodu – 20 zł, 

3) za wystawienie korekty druku rocznego rozliczenia uzyskanego przychodu w związku z otrzymaniem dodatkowych informacji 
dotyczących kosztów uzyskania przychodu – 35 zł. 

14. Za wydanie odpisu z księgi akcyjnej – 10 zł za pierwszą stronę i 5 zł za kaŜdą następną stronę. 

15. Inne opłaty: 

1) za niedotrzymanie terminu spłaty naleŜności wobec Domu Maklerskiego - 50 zł + odsetki ustawowe, liczone od wysokości 
niespłaconych naleŜności, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

2) za wystąpienie salda debetowego na koncie pienięŜnym - 20 zł + odsetki ustawowe, liczone od wysokości salda debetowego, za 
kaŜdy dzień wystąpienia salda debetowego (z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli saldo debetowe powstaje w wyniku niedotrzymania terminu 
spłaty naleŜności opłata naliczana jest zgodnie powyŜszym zapisem), 

3) za przelew z konta/rachunku pienięŜnego na rachunek bankowy – 1,50 zł, 

4) za niezrealizowanie pobranego czeku - 0,15 % kwoty czeku, 

5) za niepodjęcie środków pienięŜnych zamówionych w banku w związku z wypłatą czekiem - w wysokości pobranej od Domu 
Maklerskiego przez bank, 

6) za wpłatę lub wypłatę gotówkową w banku - w wysokości pobranej od Domu Maklerskiego przez bank. 

 

Wysokość opłat za wystawienie zaświadczeń oraz przygotowanie wyciągów i informacji o treści niestandardowej, nieprzewidzianych w Tabeli 
prowizji i opłat, ustalana jest indywidualnie. 
 

Wykonanie dyspozycji przez Dom Maklerski moŜe być uzaleŜnione od wniesienia opłaty lub prowizji. 

Dom Maklerski moŜe podjąć decyzję o zindywidualizowaniu przewidzianej powyŜej stawki prowizji i opłat. 

Podane powyŜej stawki prowizji i opłat nie uwzględniają podatku VAT, który zostanie doliczony w przypadku czynności opodatkowanych tym 
podatkiem. 

 

                                                           

1 Dla osób, które nabyły akcje nieodpłatnie od Skarbu Państwa oraz ich spadkobierców, otwarcie i prowadzenie konta depozytowego jest bezpłatne. 
2 Wartość rynkowa instrumentów; nie mniej niŜ wartość nominalna instrumentów. 
3 Wartość określona przez strony w dokumentach stanowiących podstawę przeniesienia posiadania/własności instrumentów (przeniesienia praw z instrumentów), nie mniej niŜ wartość 
nominalna instrumentów. 
4 Dla osób, które nabyły akcje nieodpłatnie od Skarbu Państwa wydanie pierwszego zaświadczenia depozytowego jest bezpłatne. 
5 Nie dotyczy pierwszego złoŜenia instrumentów do Depozytu przez Emitenta. 
6 Wartość rynkowa instrumentów będących przedmiotem blokady, nie mniej niŜ wartość nominalna; w kaŜdym przypadku nie mniej niŜ wysokość zabezpieczanej wierzytelności. 


