
 

 

FORMULARZ ZGODY NA STOSOWANIE ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW KOMUNIKACJI 
I INNYCH FORM KOMUNIKACJI AUDIO VIDEO / AKTUALIZACJI DANYCH KLIENTA 

 
 
Dane Klienta: 

 
Imię i nazwisko / firma: 

 
 

 
Adres e-mail Klienta do elektronicznej 
komunikacji  
z Trigon Domem Maklerskim S.A.: 

 

 
Numer telefonu Klienta 
do komunikacji  
z Trigon Domem Maklerskim S.A.: 

(zgoda będzie obowiązywać wyłącznie po wskazaniu adresu e-mail)) 

 
Nr rachunku Klienta lub 
PESEL/Data urodzenia lub 
nr właściwego rejestru Klienta: 

 

 
1. Wyrażam zgodę na stosowanie przez Trigon Dom Maklerski S.A. następujących środków komunikacji, stanowiących formę 

trwałego nośnika, tj.: elektronicznych kanałów komunikacji, w tym kierowania dwustronnej komunikacji na adres poczty 
elektronicznej Klienta podany powyżej, serwisu DoAkcji 2.0. (https://doakcji.trigon.pl/), lub innej wersji tego systemu, czatu, 
innych form komunikacji audio – video (np. Skype) – w zakresie stosowania i wykonywania postanowień Umowy/Umów 
zawartej/zawartych przeze mnie z Trigon Domem Maklerskim S.A. oraz Regulaminu świadczenia usług, wykonywania zleceń 
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia innych powiązanych usług maklerskich lub innego 
regulaminu, stanowiącego załącznik do Umowy/Umów („Regulamin”). Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności składanie 
przez strony oświadczeń woli i wiedzy, udostępnianie w serwisie i przesyłanie zmian Umowy/ Umów łączących strony, 
Regulaminów, Tabeli Prowizji i Opłat i innych dokumentów dotyczących współpracy pomiędzy stronami, przesyłanie i 
udostępnianie w serwisie informacji PIT-8C, wzajemnych doręczeń, wykonywania dyspozycji, składania i rozpatrywania 
reklamacji oraz uzyskiwania informacji pośrednio lub bezpośrednio związanych z usługami świadczonymi przez Trigon Dom 
Maklerski S.A. na podstawie Umowy i Regulaminu. 

2. Wyrażam zgodę na aktualizację moich danych kontaktowych wskazanych jako właściwych do komunikacji elektronicznej lub 
innych form komunikacji audio/ video przekazanych uprzednio Trigon Dom Maklerski S.A. o dane kontaktowe podane 
powyżej.  
 

……………………………………………………………. 
Data ipodpis Klienta 

 
Prosimy o przesłanie uzupełnionego oraz podpisanego formularza na adres:  
Trigon Dom Maklerski S.A. 
ul. Mogilska 65 
31-545 Kraków 
bądź wysłanie jego skanu na adres e-mail: bok@trigon.pl 

 
INFORMACJE ORAZ OBJAŚNIENIA:  
W przypadku wyrażenia zgody na stosowanie elektronicznych kanałów komunikacji i innych form komunikacji audio-video, Trigon Dom 
Maklerski S.A. będzie kontaktował się z Państwem za pomocą platformy transakcyjnej DoAkcji 2.0jak również za pomocą poczty 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta powyżej, ponadto Trigon Dom Maklerski S.A. zapewni możliwość 
pobraniawszelkich materiałów i dokumentów udostępnionych Państwu przez Trigon Dom Maklerski S.A. na Państwa prywatne komputery. 
W przypadku podania danych innych niż dane uprzednio przekazane przez Klienta Trigon Domowi Maklerskiemu S.A., Trigon Dom 
Maklerski S.A. dokona aktualizacji danych Klienta poprzez wykreślenie poprzednio wskazanych danych Klienta oraz podanie danych 
wskazanych w niniejszym formularzu. Trigon Dom Maklerski S.A. zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych podanych w niniejszym 
formularzu, w szczególności poprzez kontakt z Klientem. 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Trigon Dom Maklerski S.A. – więcej informacji www.trigon.pl/RODO 

committed professionals
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TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH 
(Tabela w poniższym brzmieniu wchodzi w życie od dnia 1 maja 2021 roku) 

 

W prowizjach i opłatach Domu Maklerskiego zawarte są opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA,  
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA oraz innych instytucji pośredniczących w zawarciu transakcji. 

 

TABELA I. PROWIZJE BROKERSKIE 

 
Za 

pośrednictwem 
Internetu 

Telefonicznie za 
pośrednictwem 

Call Center 

Osobiście lub 
telefonicznie  
w oddziale  

Uwagi 

1. 

Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie akcji, praw do akcji, praw poboru, certyfikatów inwestycyjnych, certyfikatów indeksowych, 
warrantów, praw pierwszeństwa, jednostek indeksowych (od transakcji kupna, sprzedaży oraz wykonania) oraz pozostałych papierów 
wartościowych innych niż obligacje i listy zastawne (dotyczy również wykonania warrantów opcyjnych i subskrypcyjnych[1])  
Stawka procentowa w zależności od sposobu złożenia zlecenia/dyspozycji oraz wartości obrotów w poprzednim kwartale kalendarzowym.  
W przypadku przekroczenia przez Klienta progu obrotów w trakcie trwania kwartału, prowizja naliczana jest wg nowej stawki od następnego dnia po przekroczeniu progu 
obrotów. 

1.1 
do 499 999,99 zł 0,39% 0,49% 0,95% 

od wartości transakcji,  
nie mniej niż 6 zł 

500 000 – 2 999 999,99 zł 0,27% 0,37% 0,69% 
od 3 000 000,00 zł 0,23% 0,33% 0,49% 

1.2 Transakcje odwrotne[2] akcjami i prawami do akcji 0,19% 0,25% 0,29% 
2. Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie obligacji i listów zastawnych 
2.1 niezależnie od wartości obrotów 0,19% 0,29% 0,35% od wartości transakcji,  

nie mniej niż 6 zł 
3. Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie kontraktów terminowych na waluty 
3.1 Nabycie lub wystawienie kontraktu walutowego 0,80 zł 1 zł 1 zł 

od jednego kontraktu 3.2 Transakcja odwrotna[3] 0,40 zł 0,50 zł 0,50 zł 
3.3 Wygaśnięcie kontraktu 2 zł 
4. Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie kontraktów terminowych na akcje 
4.1 Nabycie lub wystawienie kontraktu akcyjnego 3 zł 5 zł 5 zł 

od jednego kontraktu 4.2 Transakcja odwrotna[3] 2 zł 2 zł 3 zł 
4.3 Wygaśnięcie kontraktu 6 zł 
5. Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie pozostałych kontraktów terminowych 
5.1 Nabycie lub wystawienie kontraktu 9,90 zł 15 zł 15 zł 

od jednego kontraktu 5.2 Transakcja odwrotna[3] 6 zł 6 zł 7 zł 
5.3 Wygaśnięcie kontraktu 9 zł 
6. Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie opcji  

Stawka w zależności od sposobu złożenia zlecenia/dyspozycji. 

6.1 Nabycie lub wystawienie opcji 
1,5% wartości 

premii,  
min. 2,50 zł, 
maks. 8 zł 

2% wartości 
premii,  

min. 2,50 zł,  
maks. 10 zł 

2% wartości 
premii,  

min. 2,50 zł, 
maks. 12 zł 

od jednej opcji 

6.2 Wykonanie/wygaśnięcie opcji 5 zł 
7. Inne 
7.1 Transakcje pakietowe negocjowana 
7.2 Dodatkowa prowizja za zrealizowanie zlecenia DDM  

(do dyspozycji maklera) do 1% wartości transakcji 

7.3 Opłata za zgłoszenie transakcji do repozytorium pobierana w wysokości stawki określonej przez repozytorium  
właściwe dla rozliczenia transakcji 

7.4 Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji o zawartej 
transakcji 

pobierana w wysokości stawki określonej przez repozytorium  
utrzymujące informacje o zawartej transakcji 

7.5 Dystrybucja tytułów uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych[4] na warunkach określonych  
w dokumentach ofertowych funduszy 

7.6 Wykup certyfikatów inwestycyjnych 10 zł 
7.7 Za realizację dyspozycji dotyczącej uczestnictwa w WZA lub NWZA 

emitenta zagranicznego opłata w wysokości opłaty pobranej przez KDPW 

7.8 Inne usługi dotyczące zagranicznych instrumentów finansowych 
zarejestrowanych w KDPW opłata w wysokości opłaty pobranej przez KDPW 

 

[1] Prowizja jest pobierana od wartości zapisu na papier wartościowy. Wartość zapisu rozumiana jest jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych zapisem oraz ceny emisyjnej 
papieru wartościowego. 

[2] Day trading. Transakcje sprzedaży tych samych papierów wartościowych, zakupionych na sesji w tym samym dniu, w ilości równej lub mniejszej od wolumenu transakcji kupna oraz 
transakcji kupna tych samych papierów wartościowych, sprzedanych na sesji w tym samym dniu, w ilości równej lub mniejszej od wolumenu transakcji sprzedaży. 

[3] Day trading. Zamknięcie pozycji otwartej w trakcie tej samej sesji. 
[4] W przypadku inwestycji w tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych Klient ponosi opłaty i prowizje na warunkach określonych  

w dokumentach ofertowych funduszy. Dom Maklerski z tytułu dystrybucji i obsługi funduszy może otrzymywać wynagrodzenie od towarzystw funduszy inwestycyjnych,  
z którymi współpracuje. 

 
 
 
TABELA II. OPŁATY BROKERSKIE 
 Rodzaj usługi Wysokość opłaty 

1. Usługi bezpłatne 
1.1 Otwarcie rachunku papierów wartościowych i rachunku 

pieniężnego bezpłatnie 

1.2 Likwidacja rachunku papierów wartościowych i rachunku 
pieniężnego bezpłatnie 

1.3 Przechowywanie papierów wartościowych bezpłatnie[5] 
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TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH 
(Tabela w poniższym brzmieniu wchodzi w życie od dnia 1 maja 2021 roku) 

 

W prowizjach i opłatach Domu Maklerskiego zawarte są opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA,  
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA oraz innych instytucji pośredniczących w zawarciu transakcji. 

 

TABELA I. PROWIZJE BROKERSKIE 

 
Za 

pośrednictwem 
Internetu 

Telefonicznie za 
pośrednictwem 

Call Center 

Osobiście lub 
telefonicznie  
w oddziale  

Uwagi 

1. 

Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie akcji, praw do akcji, praw poboru, certyfikatów inwestycyjnych, certyfikatów indeksowych, 
warrantów, praw pierwszeństwa, jednostek indeksowych (od transakcji kupna, sprzedaży oraz wykonania) oraz pozostałych papierów 
wartościowych innych niż obligacje i listy zastawne (dotyczy również wykonania warrantów opcyjnych i subskrypcyjnych[1])  
Stawka procentowa w zależności od sposobu złożenia zlecenia/dyspozycji oraz wartości obrotów w poprzednim kwartale kalendarzowym.  
W przypadku przekroczenia przez Klienta progu obrotów w trakcie trwania kwartału, prowizja naliczana jest wg nowej stawki od następnego dnia po przekroczeniu progu 
obrotów. 

1.1 
do 499 999,99 zł 0,39% 0,49% 0,95% 

od wartości transakcji,  
nie mniej niż 6 zł 

500 000 – 2 999 999,99 zł 0,27% 0,37% 0,69% 
od 3 000 000,00 zł 0,23% 0,33% 0,49% 

1.2 Transakcje odwrotne[2] akcjami i prawami do akcji 0,19% 0,25% 0,29% 
2. Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie obligacji i listów zastawnych 
2.1 niezależnie od wartości obrotów 0,19% 0,29% 0,35% od wartości transakcji,  

nie mniej niż 6 zł 
3. Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie kontraktów terminowych na waluty 
3.1 Nabycie lub wystawienie kontraktu walutowego 0,80 zł 1 zł 1 zł 

od jednego kontraktu 3.2 Transakcja odwrotna[3] 0,40 zł 0,50 zł 0,50 zł 
3.3 Wygaśnięcie kontraktu 2 zł 
4. Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie kontraktów terminowych na akcje 
4.1 Nabycie lub wystawienie kontraktu akcyjnego 3 zł 5 zł 5 zł 

od jednego kontraktu 4.2 Transakcja odwrotna[3] 2 zł 2 zł 3 zł 
4.3 Wygaśnięcie kontraktu 6 zł 
5. Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie pozostałych kontraktów terminowych 
5.1 Nabycie lub wystawienie kontraktu 9,90 zł 15 zł 15 zł 

od jednego kontraktu 5.2 Transakcja odwrotna[3] 6 zł 6 zł 7 zł 
5.3 Wygaśnięcie kontraktu 9 zł 
6. Pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w zakresie opcji  

Stawka w zależności od sposobu złożenia zlecenia/dyspozycji. 

6.1 Nabycie lub wystawienie opcji 
1,5% wartości 

premii,  
min. 2,50 zł, 
maks. 8 zł 

2% wartości 
premii,  

min. 2,50 zł,  
maks. 10 zł 

2% wartości 
premii,  

min. 2,50 zł, 
maks. 12 zł 

od jednej opcji 

6.2 Wykonanie/wygaśnięcie opcji 5 zł 
7. Inne 
7.1 Transakcje pakietowe negocjowana 
7.2 Dodatkowa prowizja za zrealizowanie zlecenia DDM  

(do dyspozycji maklera) do 1% wartości transakcji 

7.3 Opłata za zgłoszenie transakcji do repozytorium pobierana w wysokości stawki określonej przez repozytorium  
właściwe dla rozliczenia transakcji 

7.4 Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji o zawartej 
transakcji 

pobierana w wysokości stawki określonej przez repozytorium  
utrzymujące informacje o zawartej transakcji 

7.5 Dystrybucja tytułów uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych[4] na warunkach określonych  
w dokumentach ofertowych funduszy 

7.6 Wykup certyfikatów inwestycyjnych 10 zł 
7.7 Za realizację dyspozycji dotyczącej uczestnictwa w WZA lub NWZA 

emitenta zagranicznego opłata w wysokości opłaty pobranej przez KDPW 

7.8 Inne usługi dotyczące zagranicznych instrumentów finansowych 
zarejestrowanych w KDPW opłata w wysokości opłaty pobranej przez KDPW 

 

[1] Prowizja jest pobierana od wartości zapisu na papier wartościowy. Wartość zapisu rozumiana jest jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych zapisem oraz ceny emisyjnej 
papieru wartościowego. 

[2] Day trading. Transakcje sprzedaży tych samych papierów wartościowych, zakupionych na sesji w tym samym dniu, w ilości równej lub mniejszej od wolumenu transakcji kupna oraz 
transakcji kupna tych samych papierów wartościowych, sprzedanych na sesji w tym samym dniu, w ilości równej lub mniejszej od wolumenu transakcji sprzedaży. 

[3] Day trading. Zamknięcie pozycji otwartej w trakcie tej samej sesji. 
[4] W przypadku inwestycji w tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych Klient ponosi opłaty i prowizje na warunkach określonych  

w dokumentach ofertowych funduszy. Dom Maklerski z tytułu dystrybucji i obsługi funduszy może otrzymywać wynagrodzenie od towarzystw funduszy inwestycyjnych,  
z którymi współpracuje. 

 
 
 
TABELA II. OPŁATY BROKERSKIE 
 Rodzaj usługi Wysokość opłaty 

1. Usługi bezpłatne 
1.1 Otwarcie rachunku papierów wartościowych i rachunku 

pieniężnego bezpłatnie 

1.2 Likwidacja rachunku papierów wartościowych i rachunku 
pieniężnego bezpłatnie 

1.3 Przechowywanie papierów wartościowych bezpłatnie[5] 



 

 

FORMULARZ ZGODY NA STOSOWANIE ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW KOMUNIKACJI 
I INNYCH FORM KOMUNIKACJI AUDIO VIDEO / AKTUALIZACJI DANYCH KLIENTA 

 
 
Dane Klienta: 

 
Imię i nazwisko / firma: 

 
 

 
Adres e-mail Klienta do elektronicznej 
komunikacji  
z Trigon Domem Maklerskim S.A.: 

 

 
Numer telefonu Klienta 
do komunikacji  
z Trigon Domem Maklerskim S.A.: 

(zgoda będzie obowiązywać wyłącznie po wskazaniu adresu e-mail)) 

 
Nr rachunku Klienta lub 
PESEL/Data urodzenia lub 
nr właściwego rejestru Klienta: 

 

 
1. Wyrażam zgodę na stosowanie przez Trigon Dom Maklerski S.A. następujących środków komunikacji, stanowiących formę 

trwałego nośnika, tj.: elektronicznych kanałów komunikacji, w tym kierowania dwustronnej komunikacji na adres poczty 
elektronicznej Klienta podany powyżej, serwisu DoAkcji 2.0. (https://doakcji.trigon.pl/), lub innej wersji tego systemu, czatu, 
innych form komunikacji audio – video (np. Skype) – w zakresie stosowania i wykonywania postanowień Umowy/Umów 
zawartej/zawartych przeze mnie z Trigon Domem Maklerskim S.A. oraz Regulaminu świadczenia usług, wykonywania zleceń 
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia innych powiązanych usług maklerskich lub innego 
regulaminu, stanowiącego załącznik do Umowy/Umów („Regulamin”). Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności składanie 
przez strony oświadczeń woli i wiedzy, udostępnianie w serwisie i przesyłanie zmian Umowy/ Umów łączących strony, 
Regulaminów, Tabeli Prowizji i Opłat i innych dokumentów dotyczących współpracy pomiędzy stronami, przesyłanie i 
udostępnianie w serwisie informacji PIT-8C, wzajemnych doręczeń, wykonywania dyspozycji, składania i rozpatrywania 
reklamacji oraz uzyskiwania informacji pośrednio lub bezpośrednio związanych z usługami świadczonymi przez Trigon Dom 
Maklerski S.A. na podstawie Umowy i Regulaminu. 

2. Wyrażam zgodę na aktualizację moich danych kontaktowych wskazanych jako właściwych do komunikacji elektronicznej lub 
innych form komunikacji audio/ video przekazanych uprzednio Trigon Dom Maklerski S.A. o dane kontaktowe podane 
powyżej.  
 

……………………………………………………………. 
Data ipodpis Klienta 

 
Prosimy o przesłanie uzupełnionego oraz podpisanego formularza na adres:  
Trigon Dom Maklerski S.A. 
ul. Mogilska 65 
31-545 Kraków 
bądź wysłanie jego skanu na adres e-mail: bok@trigon.pl 

 
INFORMACJE ORAZ OBJAŚNIENIA:  
W przypadku wyrażenia zgody na stosowanie elektronicznych kanałów komunikacji i innych form komunikacji audio-video, Trigon Dom 
Maklerski S.A. będzie kontaktował się z Państwem za pomocą platformy transakcyjnej DoAkcji 2.0jak również za pomocą poczty 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta powyżej, ponadto Trigon Dom Maklerski S.A. zapewni możliwość 
pobraniawszelkich materiałów i dokumentów udostępnionych Państwu przez Trigon Dom Maklerski S.A. na Państwa prywatne komputery. 
W przypadku podania danych innych niż dane uprzednio przekazane przez Klienta Trigon Domowi Maklerskiemu S.A., Trigon Dom 
Maklerski S.A. dokona aktualizacji danych Klienta poprzez wykreślenie poprzednio wskazanych danych Klienta oraz podanie danych 
wskazanych w niniejszym formularzu. Trigon Dom Maklerski S.A. zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych podanych w niniejszym 
formularzu, w szczególności poprzez kontakt z Klientem. 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Trigon Dom Maklerski S.A. – więcej informacji www.trigon.pl/RODO 

committed professionals
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1.4 

Sporządzenie i wydanie aktualnego stanu instrumentów 
finansowych oraz stanu finansów na rachunku na dany dzień 
bieżącego roku kalendarzowego oraz historię operacji 
finansowych za ostatni miesiąc i zestawienie transakcji na 
rachunku dokonanych w ostatnim miesiącu 

bezpłatnie 

2. Prowadzenie rachunku, przeniesienie, konwersja, przechowywanie, zmiana własności i blokada instrumentów finansowych 

2.1 
Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku 
pieniężnego ze zgodą na stosowanie elektronicznych kanałów 
komunikacji[6] 

60 zł za rok[7] 

2.2 
Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku 
pieniężnego bez zgody na stosowanie elektronicznych kanałów 
komunikacji 

90 zł za rok[7] 

2.3 Przeniesienie papierów wartościowych do innej firmy inwestycyjnej 0,5% wartości papierów wartościowych[8], nie mniej niż 50 zł od każdego przenoszonego 
papieru wartościowego oznaczonego osobnym kodem w KDPW 

2.4 Przeniesienie kontraktu do innej firmy inwestycyjnej 40 zł za kontrakt 
2.5 Przeniesienie kontraktu pomiędzy portfelami w Domu Maklerskim 10 zł za kontrakt  
2.6 Przeniesienie opcji do innej firmy inwestycyjnej 20 zł za jedną opcję 
2.7 Przeniesienie opcji pomiędzy portfelami w Domu Maklerskim 20 zł za jedną opcję  

2.8 Przeniesienie jednostek indeksowych do innej firmy inwestycyjnej 0,5% wartości jednostek indeksowych, według ostatniego kursu rozliczeniowego,  
nie mniej niż 100 zł 

2.9 Przeniesienie jednostek indeksowych pomiędzy portfelami w 
Domu Maklerskim 

0,5% wartości jednostek indeksowych, według ostatniego kursu rozliczeniowego,  
nie mniej niż 10 zł 

2.10 Wykonanie konwersji papierów wartościowych 30 zł od każdego rodzaju papieru wartościowego 
2.11 Przechowywanie papierów wartościowych[9] 0,0019% miesięcznie od wartości papierów wartościowych  

2.12 Blokada papierów wartościowych w związku z zastawem lub 
zabezpieczeniem na papierach wartościowych 

0,1% wartości papierów wartościowych będących przedmiotem blokady, 
nie mniej niż 20 zł od każdego blokowanego papieru wartościowego  

oznaczonego osobnym kodem w KDPW 

2.13 Utrzymywanie salda na rachunku pieniężnym Klienta 
1/12 wartości bezwzględnej średniomiesięcznej stawki WIBID1M za miesiąc bieżący, 
publikowanej przez GPW Benchmark S.A. lub inny publiczny serwis go zastępujący 
w przyszłości[10] 

3. Zapisanie papierów wartościowych na rachunku nabywającego, związane ze zmianą własności papierów wartościowych poza rynkiem 
zorganizowanym 

3.1 Na podstawie spadku 30 zł od każdego zapisanego papieru wartościowego  
oznaczonego osobnym kodem w KDPW 

3.2 Na podstawie innej czynności cywilnoprawnej – wartość 
przedmiotu umowy do 100 000 zł 

0,35% wartości umowy[11], nie mniej niż 50 zł od każdego zapisanego papieru 
wartościowego oznaczonego osobnym kodem w KDPW 

3.3 Na podstawie innej czynności cywilnoprawnej – wartość 
przedmiotu umowy powyżej 100 000 zł negocjowana 

4. Wyciągi, zaświadczenia i potwierdzenia i inne dokumenty sporządzane i wydawane Klientowi na żądanie 

4.1 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie imiennego 
świadectwa depozytowego lub duplikatu imiennego świadectwa 
depozytowego 

30 zł 

4.2 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie wyciągu z rachunku 
Klienta, zawierającego zestawienie transakcji na rachunku za 
bieżący rok kalendarzowy oraz do 5 lat wstecz 

15 zł za bieżący rok 
25 zł za każdy zakończony rok kalendarzowy 

4.3 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie wyciągu z rachunku 
Klienta zawierającego zestawienia transakcji na rachunku od 6 lat 
wstecz 

100 zł za każdy rok kalendarzowy 

4.4 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie wyciągu z rachunku 
Klienta, zawierającego historię operacji finansowych na rachunku 
za bieżący rok kalendarzowy oraz do 5 lat wstecz 

15 zł za bieżący rok 
25 zł za każdy poprzedni rok kalendarzowy 

4.5 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie wyciągu z rachunku 
Klienta, zawierającego historię operacji finansowych na rachunku 
od 6 lat wstecz 

100 zł za każdy rok kalendarzowy 

4.6 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie stanu instrumentów 
finansowych na rachunku na dany dzień poprzedniego roku 
kalendarzowego 

25 zł 

4.7 Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie stanu finansów na 
rachunku na dany dzień poprzedniego roku kalendarzowego 25 zł 

4.8 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie innego wyciągu  
z rachunku Klienta, pod warunkiem zaakceptowania jego zakresu  
i formy przez Dom Maklerski 

negocjowana 

4.9 Sporządzenie zaświadczenia dla celów podatkowych lub innego 
zaświadczenia na żądanie Klienta 50 zł 

4.10 Wydanie duplikatu druku informacji rocznego rozliczenia 
uzyskanego przychodu 30 zł  

4.11 Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych  
w informacji podatkowej PIT 8C 20 zł za rok podatkowy 

4.12 
Wystawienie korekty druku rocznego rozliczenia uzyskanego 
przychodu w związku z otrzymaniem dodatkowych informacji 
dotyczących kosztów uzyskania przychodu 

45 zł  

4.13 Zaświadczenie o stanie posiadania papierów wartościowych na 
rachunku na dany dzień, w związku z wycofaniem ich z KDPW 30 zł  

4.14 
Przyjęcie do realizacji wniosku (żądania) Klienta wydania 
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

30 zł 

4.15 Przyjęcie dyspozycji głosowania w Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy za pośrednictwem Domu Maklerskiego 250 zł  
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4.16 Odszukanie dokumentów archiwalnych od 6 lat wstecz (płatne za 
każdy dokument) 30 zł 

5. Przelew, wpłata i wypłata z rachunku pieniężnego oraz inne operacje finansowe 
5.1 Przelew z rachunku pieniężnego na rachunek bankowy Klienta – 

ELIXIR 1,50 zł 

5.2 Przelew z rachunku pieniężnego na rachunek bankowy Klienta – 
SORBNET 20 zł 

5.3 Przelew walutowy z rachunku Klienta 100 zł, nie mniej niż równowartość opłat bankowych 
5.4 Przelew walutowy z rachunku Klienta – SEPA 10 zł 
5.5 Wpłata gotówkowa w banku w wysokości pobranej przez bank 

5.6 Niedotrzymanie terminu spłaty należności Domu Maklerskiego 50 zł + odsetki ustawowe,  
liczone od wysokości niespłaconych należności, za każdy dzień opóźnienia  

5.7 Wystąpienie salda debetowego na rachunku pieniężnym 
20 zł + odsetki ustawowe,  

liczone od wysokości salda debetowego, za każdy dzień wystąpienia salda debetowego, 
z zastrzeżeniem, że jeżeli saldo debetowe powstaje w wyniku niedotrzymania przez 

Klienta terminu spłaty należności opłata naliczana jest zgodnie z pkt 5.6 [12] 
6. Inne usługi 

6.1 
Dostarczenie dokumentów i wymaganych przepisami prawa 
raportów a) listownie na terenie RP, b) listownie poza granicami 
RP, c) kurierem w granicach RP [13] . 

a) 10zł, b) 20zł, c) 50zł, 
nie mniej niż koszty przesyłki 

6.2 Potwierdzenie salda rachunku na zlecenie audytora firmy 250 zł 

6.3 
Opłata pobierana od uprawnionego podmiotu (np. komornika lub 
organu podatkowego) z tytułu weryfikacji, czy wskazana przez ten 
podmiot osoba jest klientem Domu Maklerskiego [14] 

60 zł 

6.4 
Opłata pobierana od realizacji żądania osoby w zakresie jej 
danych osobowych w przypadku, gdy realizacja żądania wykracza 
poza obowiązki Domu Maklerskiego określone w RODO 
(m.in. szczególny nośnik lub format odpowiedzi) 

opłata uwzględnia koszty poniesione przez Dom Maklerski w celu realizacji żądań 

 
[5] Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym Klient zawarł transakcje o wartości co najmniej 50% wartości zdeponowanych papierów wartościowych na ostatni dzień miesiąca 

kalendarzowego lub w przypadku, gdy wartość zdeponowanych papierów wartościowych na rachunku Klienta na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego nie przekracza 
500 000,00 zł. 

[6] 
[7] 

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez Klienta dostępu do platformy transakcyjnej DoAkcji 2.0 oraz wskazanie przez Klienta adresu e-mail. 
Opłata pobierana jest z góry. Pierwsza opłata może zostać pobrana przez Dom Maklerski proporcjonalnie w zależności od liczby miesięcy, jaka upływa od momentu kiedy opłata 
może być naliczona do końca danego roku kalendarzowego. 

[8] Według ostatniego, ustalonego kursu w obrocie zorganizowanym lub gdy nie ustalono takiego kursu, według wyceny dokonanej przez Dom Maklerski, w szczególności według 
wartości nominalnej papierów wartościowych (w przypadku papierów posiadających wartość nominalną). 

[9] Opłata jest naliczana miesięcznie i pobierana na koniec miesiąca kalendarzowego od Klientów deponujących na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego na swoim rachunku papiery 
wartościowe o wartości przekraczającej 500 000,00 zł. Opłata nie jest pobierana jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym Klient zawarł transakcje o wartości co najmniej 50% 
wartości zdeponowanych papierów wartościowych na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 

[10] Opłata naliczana i pobierana jest od średniomiesięcznego salda na rachunku Klienta jeżeli jego wartość przekracza 100 000 zł, gdy średniomiesięczna stawka WIBID1M osiągnie 
wartość poniżej 0. Opłata pobierana miesięcznie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że dla rachunków zamykanych w trakcie miesiąca opłata pobierana jest 
w dniu ich zamknięcia. Dom Maklerski może odstąpić od pobierania opłaty. 

[11] Wartość określona przez strony transakcji w dokumentach stanowiących podstawę przeniesienia własności papierów wartościowych. Jeżeli z tych dokumentów nie wynika wartość 
transakcji, zostanie ona ustalona według ostatniego, ustalonego kursu w obrocie zorganizowanym lub gdy nie ustalono takiego kursu, według wyceny dokonanej przez Dom 
Maklerski, w szczególności według wartości nominalnej papierów wartościowych (w przypadku papierów posiadających wartość nominalną). 

[12] Dom Maklerski może zadecydować o nie pobieraniu opłaty. 
[13] Nie dotyczy umów i aneksów oraz realizacji praw Klienta i obowiązków Domu Maklerskiego wynikających z RODO w zakresie w nim wskazanym. W uzasadnionych przypadkach 

Dom Maklerski może odstąpić od pobierania opłaty. 
[14] Dom Maklerski może zwolnić uprawniony podmiot z opłaty. 

  
 

TABELA III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISÓW GIEŁDOWYCH 
1.  Opłata za Serwis Giełdowy „1 Najlepsza Oferta” 

Wolumen obrotów miesięcznych Opłata za notowania 
Co najmniej 1 transakcja na instrumentach finansowych bez opłaty 
Brak transakcji na instrumentach finansowych 12,40 zł 
2. Opłata za Serwis Giełdowy „5 Najlepszych Ofert”, w zależności od obrotu instrumentami finansowymi (z wyłączeniem kontraktów terminowych i opcji) 

Wolumen obrotów miesięcznych Opłata za notowania 
Brak transakcji 108,40 zł 
Co najmniej 1 transakcja 75 zł 
50 000,00 – 99 999,99 40 zł 
100 000,00 – 249 999,99 25 zł 
250 000,00 i więcej bez opłaty 
3. Opłata za Serwis Giełdowy „5 Najlepszych Ofert” w zależności od obrotów, dla kontraktów terminowych i opcji 

Wolumen obrotów miesięcznych Opłata za notowania 
Brak transakcji 108,40 zł 
Co najmniej 1 transakcja 75 zł 
26 – 50 40 zł 
51 – 100 25 zł 
Powyżej 100 bez opłaty 
 
W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wysokości przyjmowanych i przekazywanych przez Dom Maklerski świadczeń pieniężnych i niepieniężnych związanych z usługami 
świadczonymi na rzecz Klientów prosimy o kontakt z Call Center tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 122 887 878 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). 

 

 

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH         Strona 2 z 3 

1.4 

Sporządzenie i wydanie aktualnego stanu instrumentów 
finansowych oraz stanu finansów na rachunku na dany dzień 
bieżącego roku kalendarzowego oraz historię operacji 
finansowych za ostatni miesiąc i zestawienie transakcji na 
rachunku dokonanych w ostatnim miesiącu 

bezpłatnie 

2. Prowadzenie rachunku, przeniesienie, konwersja, przechowywanie, zmiana własności i blokada instrumentów finansowych 

2.1 
Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku 
pieniężnego ze zgodą na stosowanie elektronicznych kanałów 
komunikacji[6] 

60 zł za rok[7] 

2.2 
Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku 
pieniężnego bez zgody na stosowanie elektronicznych kanałów 
komunikacji 

90 zł za rok[7] 

2.3 Przeniesienie papierów wartościowych do innej firmy inwestycyjnej 0,5% wartości papierów wartościowych[8], nie mniej niż 50 zł od każdego przenoszonego 
papieru wartościowego oznaczonego osobnym kodem w KDPW 

2.4 Przeniesienie kontraktu do innej firmy inwestycyjnej 40 zł za kontrakt 
2.5 Przeniesienie kontraktu pomiędzy portfelami w Domu Maklerskim 10 zł za kontrakt  
2.6 Przeniesienie opcji do innej firmy inwestycyjnej 20 zł za jedną opcję 
2.7 Przeniesienie opcji pomiędzy portfelami w Domu Maklerskim 20 zł za jedną opcję  

2.8 Przeniesienie jednostek indeksowych do innej firmy inwestycyjnej 0,5% wartości jednostek indeksowych, według ostatniego kursu rozliczeniowego,  
nie mniej niż 100 zł 

2.9 Przeniesienie jednostek indeksowych pomiędzy portfelami w 
Domu Maklerskim 

0,5% wartości jednostek indeksowych, według ostatniego kursu rozliczeniowego,  
nie mniej niż 10 zł 

2.10 Wykonanie konwersji papierów wartościowych 30 zł od każdego rodzaju papieru wartościowego 
2.11 Przechowywanie papierów wartościowych[9] 0,0019% miesięcznie od wartości papierów wartościowych  

2.12 Blokada papierów wartościowych w związku z zastawem lub 
zabezpieczeniem na papierach wartościowych 

0,1% wartości papierów wartościowych będących przedmiotem blokady, 
nie mniej niż 20 zł od każdego blokowanego papieru wartościowego  

oznaczonego osobnym kodem w KDPW 

2.13 Utrzymywanie salda na rachunku pieniężnym Klienta 
1/12 wartości bezwzględnej średniomiesięcznej stawki WIBID1M za miesiąc bieżący, 
publikowanej przez GPW Benchmark S.A. lub inny publiczny serwis go zastępujący 
w przyszłości[10] 

3. Zapisanie papierów wartościowych na rachunku nabywającego, związane ze zmianą własności papierów wartościowych poza rynkiem 
zorganizowanym 

3.1 Na podstawie spadku 30 zł od każdego zapisanego papieru wartościowego  
oznaczonego osobnym kodem w KDPW 

3.2 Na podstawie innej czynności cywilnoprawnej – wartość 
przedmiotu umowy do 100 000 zł 

0,35% wartości umowy[11], nie mniej niż 50 zł od każdego zapisanego papieru 
wartościowego oznaczonego osobnym kodem w KDPW 

3.3 Na podstawie innej czynności cywilnoprawnej – wartość 
przedmiotu umowy powyżej 100 000 zł negocjowana 

4. Wyciągi, zaświadczenia i potwierdzenia i inne dokumenty sporządzane i wydawane Klientowi na żądanie 

4.1 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie imiennego 
świadectwa depozytowego lub duplikatu imiennego świadectwa 
depozytowego 

30 zł 

4.2 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie wyciągu z rachunku 
Klienta, zawierającego zestawienie transakcji na rachunku za 
bieżący rok kalendarzowy oraz do 5 lat wstecz 

15 zł za bieżący rok 
25 zł za każdy zakończony rok kalendarzowy 

4.3 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie wyciągu z rachunku 
Klienta zawierającego zestawienia transakcji na rachunku od 6 lat 
wstecz 

100 zł za każdy rok kalendarzowy 

4.4 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie wyciągu z rachunku 
Klienta, zawierającego historię operacji finansowych na rachunku 
za bieżący rok kalendarzowy oraz do 5 lat wstecz 

15 zł za bieżący rok 
25 zł za każdy poprzedni rok kalendarzowy 

4.5 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie wyciągu z rachunku 
Klienta, zawierającego historię operacji finansowych na rachunku 
od 6 lat wstecz 

100 zł za każdy rok kalendarzowy 

4.6 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie stanu instrumentów 
finansowych na rachunku na dany dzień poprzedniego roku 
kalendarzowego 

25 zł 

4.7 Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie stanu finansów na 
rachunku na dany dzień poprzedniego roku kalendarzowego 25 zł 

4.8 
Sporządzenie i wydanie Klientowi na żądanie innego wyciągu  
z rachunku Klienta, pod warunkiem zaakceptowania jego zakresu  
i formy przez Dom Maklerski 

negocjowana 

4.9 Sporządzenie zaświadczenia dla celów podatkowych lub innego 
zaświadczenia na żądanie Klienta 50 zł 

4.10 Wydanie duplikatu druku informacji rocznego rozliczenia 
uzyskanego przychodu 30 zł  

4.11 Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych  
w informacji podatkowej PIT 8C 20 zł za rok podatkowy 

4.12 
Wystawienie korekty druku rocznego rozliczenia uzyskanego 
przychodu w związku z otrzymaniem dodatkowych informacji 
dotyczących kosztów uzyskania przychodu 

45 zł  

4.13 Zaświadczenie o stanie posiadania papierów wartościowych na 
rachunku na dany dzień, w związku z wycofaniem ich z KDPW 30 zł  

4.14 
Przyjęcie do realizacji wniosku (żądania) Klienta wydania 
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

30 zł 

4.15 Przyjęcie dyspozycji głosowania w Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy za pośrednictwem Domu Maklerskiego 250 zł 



 

 

FORMULARZ ZGODY NA STOSOWANIE ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW KOMUNIKACJI 
I INNYCH FORM KOMUNIKACJI AUDIO VIDEO / AKTUALIZACJI DANYCH KLIENTA 

 
 
Dane Klienta: 

 
Imię i nazwisko / firma: 

 
 

 
Adres e-mail Klienta do elektronicznej 
komunikacji  
z Trigon Domem Maklerskim S.A.: 

 

 
Numer telefonu Klienta 
do komunikacji  
z Trigon Domem Maklerskim S.A.: 

(zgoda będzie obowiązywać wyłącznie po wskazaniu adresu e-mail)) 

 
Nr rachunku Klienta lub 
PESEL/Data urodzenia lub 
nr właściwego rejestru Klienta: 

 

 
1. Wyrażam zgodę na stosowanie przez Trigon Dom Maklerski S.A. następujących środków komunikacji, stanowiących formę 

trwałego nośnika, tj.: elektronicznych kanałów komunikacji, w tym kierowania dwustronnej komunikacji na adres poczty 
elektronicznej Klienta podany powyżej, serwisu DoAkcji 2.0. (https://doakcji.trigon.pl/), lub innej wersji tego systemu, czatu, 
innych form komunikacji audio – video (np. Skype) – w zakresie stosowania i wykonywania postanowień Umowy/Umów 
zawartej/zawartych przeze mnie z Trigon Domem Maklerskim S.A. oraz Regulaminu świadczenia usług, wykonywania zleceń 
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia innych powiązanych usług maklerskich lub innego 
regulaminu, stanowiącego załącznik do Umowy/Umów („Regulamin”). Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności składanie 
przez strony oświadczeń woli i wiedzy, udostępnianie w serwisie i przesyłanie zmian Umowy/ Umów łączących strony, 
Regulaminów, Tabeli Prowizji i Opłat i innych dokumentów dotyczących współpracy pomiędzy stronami, przesyłanie i 
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committed professionals 
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4.16 Odszukanie dokumentów archiwalnych od 6 lat wstecz (płatne za 
każdy dokument) 30 zł 

5. Przelew, wpłata i wypłata z rachunku pieniężnego oraz inne operacje finansowe 
5.1 Przelew z rachunku pieniężnego na rachunek bankowy Klienta – 

ELIXIR 1,50 zł 

5.2 Przelew z rachunku pieniężnego na rachunek bankowy Klienta – 
SORBNET 20 zł 

5.3 Przelew walutowy z rachunku Klienta 100 zł, nie mniej niż równowartość opłat bankowych 
5.4 Przelew walutowy z rachunku Klienta – SEPA 10 zł 
5.5 Wpłata gotówkowa w banku w wysokości pobranej przez bank 

5.6 Niedotrzymanie terminu spłaty należności Domu Maklerskiego 50 zł + odsetki ustawowe,  
liczone od wysokości niespłaconych należności, za każdy dzień opóźnienia  

5.7 Wystąpienie salda debetowego na rachunku pieniężnym 
20 zł + odsetki ustawowe,  

liczone od wysokości salda debetowego, za każdy dzień wystąpienia salda debetowego, 
z zastrzeżeniem, że jeżeli saldo debetowe powstaje w wyniku niedotrzymania przez 

Klienta terminu spłaty należności opłata naliczana jest zgodnie z pkt 5.6 [12] 
6. Inne usługi 

6.1 
Dostarczenie dokumentów i wymaganych przepisami prawa 
raportów a) listownie na terenie RP, b) listownie poza granicami 
RP, c) kurierem w granicach RP [13] . 

a) 10zł, b) 20zł, c) 50zł, 
nie mniej niż koszty przesyłki 

6.2 Potwierdzenie salda rachunku na zlecenie audytora firmy 250 zł 

6.3 
Opłata pobierana od uprawnionego podmiotu (np. komornika lub 
organu podatkowego) z tytułu weryfikacji, czy wskazana przez ten 
podmiot osoba jest klientem Domu Maklerskiego [14] 

60 zł 

6.4 
Opłata pobierana od realizacji żądania osoby w zakresie jej 
danych osobowych w przypadku, gdy realizacja żądania wykracza 
poza obowiązki Domu Maklerskiego określone w RODO 
(m.in. szczególny nośnik lub format odpowiedzi) 

opłata uwzględnia koszty poniesione przez Dom Maklerski w celu realizacji żądań 

 
[5] Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym Klient zawarł transakcje o wartości co najmniej 50% wartości zdeponowanych papierów wartościowych na ostatni dzień miesiąca 

kalendarzowego lub w przypadku, gdy wartość zdeponowanych papierów wartościowych na rachunku Klienta na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego nie przekracza 
500 000,00 zł. 

[6] 
[7] 

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez Klienta dostępu do platformy transakcyjnej DoAkcji 2.0 oraz wskazanie przez Klienta adresu e-mail. 
Opłata pobierana jest z góry. Pierwsza opłata może zostać pobrana przez Dom Maklerski proporcjonalnie w zależności od liczby miesięcy, jaka upływa od momentu kiedy opłata 
może być naliczona do końca danego roku kalendarzowego. 

[8] Według ostatniego, ustalonego kursu w obrocie zorganizowanym lub gdy nie ustalono takiego kursu, według wyceny dokonanej przez Dom Maklerski, w szczególności według 
wartości nominalnej papierów wartościowych (w przypadku papierów posiadających wartość nominalną). 

[9] Opłata jest naliczana miesięcznie i pobierana na koniec miesiąca kalendarzowego od Klientów deponujących na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego na swoim rachunku papiery 
wartościowe o wartości przekraczającej 500 000,00 zł. Opłata nie jest pobierana jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym Klient zawarł transakcje o wartości co najmniej 50% 
wartości zdeponowanych papierów wartościowych na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 

[10] Opłata naliczana i pobierana jest od średniomiesięcznego salda na rachunku Klienta jeżeli jego wartość przekracza 100 000 zł, gdy średniomiesięczna stawka WIBID1M osiągnie 
wartość poniżej 0. Opłata pobierana miesięcznie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że dla rachunków zamykanych w trakcie miesiąca opłata pobierana jest 
w dniu ich zamknięcia. Dom Maklerski może odstąpić od pobierania opłaty. 

[11] Wartość określona przez strony transakcji w dokumentach stanowiących podstawę przeniesienia własności papierów wartościowych. Jeżeli z tych dokumentów nie wynika wartość 
transakcji, zostanie ona ustalona według ostatniego, ustalonego kursu w obrocie zorganizowanym lub gdy nie ustalono takiego kursu, według wyceny dokonanej przez Dom 
Maklerski, w szczególności według wartości nominalnej papierów wartościowych (w przypadku papierów posiadających wartość nominalną). 

[12] Dom Maklerski może zadecydować o nie pobieraniu opłaty. 
[13] Nie dotyczy umów i aneksów oraz realizacji praw Klienta i obowiązków Domu Maklerskiego wynikających z RODO w zakresie w nim wskazanym. W uzasadnionych przypadkach 

Dom Maklerski może odstąpić od pobierania opłaty. 
[14] Dom Maklerski może zwolnić uprawniony podmiot z opłaty. 

  
 

TABELA III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISÓW GIEŁDOWYCH 
1.  Opłata za Serwis Giełdowy „1 Najlepsza Oferta” 

Wolumen obrotów miesięcznych Opłata za notowania 
Co najmniej 1 transakcja na instrumentach finansowych bez opłaty 
Brak transakcji na instrumentach finansowych 12,40 zł 
2. Opłata za Serwis Giełdowy „5 Najlepszych Ofert”, w zależności od obrotu instrumentami finansowymi (z wyłączeniem kontraktów terminowych i opcji) 

Wolumen obrotów miesięcznych Opłata za notowania 
Brak transakcji 108,40 zł 
Co najmniej 1 transakcja 75 zł 
50 000,00 – 99 999,99 40 zł 
100 000,00 – 249 999,99 25 zł 
250 000,00 i więcej bez opłaty 
3. Opłata za Serwis Giełdowy „5 Najlepszych Ofert” w zależności od obrotów, dla kontraktów terminowych i opcji 

Wolumen obrotów miesięcznych Opłata za notowania 
Brak transakcji 108,40 zł 
Co najmniej 1 transakcja 75 zł 
26 – 50 40 zł 
51 – 100 25 zł 
Powyżej 100 bez opłaty 
 
W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wysokości przyjmowanych i przekazywanych przez Dom Maklerski świadczeń pieniężnych i niepieniężnych związanych z usługami 
świadczonymi na rzecz Klientów prosimy o kontakt z Call Center tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 122 887 878 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). 
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