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TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Opłaty i prowizje za usługi Departamentu Maklerskiego Banku Handlowego, (zwanego dalej „DMBH” lub „Biurem 

Maklerskie Banku Handlowego”) pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich („Umowa”) 

zawartej z Inwestorem („Klientem”). Opłaty naliczane są w złotych polskich, natomiast prowizje w jednostkach 

waluty notowania i pobierane z rachunku pieniężnego Inwestora w DMBH, rachunku bankowego Inwestora 

prowadzonego w Banku Handlowym w Warszawie S.A., zwanym dalej „Bankiem” lub w inny sposób ustalony z 

Inwestorem. Terminy niezdefiniowane w niniejszej Tabeli opłat i prowizji DMBH („TOiP”) mają znaczenie nadane 

im w Umowie lub odpowiednim Regulaminie stanowiącym załącznik do Umowy. 

2. W przypadku zawierania przez Inwestora transakcji instrumentami finansowymi w innej walucie niż złoty polski, 

DMBH - w granicach obowiązujących przepisów prawa - może naliczać i pobierać należne opłaty i prowizje w 

walucie notowania lub naliczać w walucie notowania i pobierać w złotych polskich. Zasady pobierania środków 

pieniężnych z rachunku pieniężnego oraz wymiany walutowej określa Regulamin. 

§ 2 

1. Prowizje za czynności związane z nabyciem lub zbyciem: 

a) papierów wartościowych - nalicza się od wartości zrealizowanego zlecenia, 

b) derywatów lub innych instrumentów pochodnych - nalicza się od każdego pojedynczego instrumentu 

pochodnego nabytego lub zbytego przez Inwestora. 

2. Prowizje pobiera się niezwłocznie po otrzymaniu przez DMBH dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji, 

stwierdzającego realizację zlecenia Inwestora w całości lub w poszczególnych częściach, aż do całkowitej realizacji 

zlecenia Inwestora. 

3. DMBH, o ile inaczej nie wskazano, pobiera opłaty, o których mowa w TOiP przed wykonaniem czynności. 

§ 3 

1. Stawki prowizji i opłat mogą być negocjowane z Inwestorem, gdy jest to wyraźnie zaznaczone w niniejszej TOiP, 

Umowie lub w odpowiednim regulaminie świadczenia usługi („Regulamin”). 

2. Za czynności nieujęte w TOiP obowiązują stawki prowizji i opłat negocjowane z Inwestorem. 

3. Prowizje i opłaty negocjowane każdorazowo ustalane są na wniosek Inwestora i naliczane według stawki ustalonej 

z Inwestorem. Prowizja negocjowana obowiązuje od następnego dnia roboczego po dniu zatwierdzenia stawki przez 

DMBH. 

4. W przypadku wygaśnięcia prowizji lub opłaty negocjowanej w ustalonym okresie i niezłożenia kolejnego wniosku 

o ustalenie prowizji lub opłaty negocjowanej stosuje się stawki standardowe określone w TOiP. 

§ 4 

1. DMBH ma prawo okresowo zawiesić pobieranie opłat i prowizji określonych w TOiP lub zmniejszyć ich wysokość, 

w szczególności w ramach prowadzonych przez DMBH akcji promocyjnych. 

2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DMBH ma prawo zmniejszyć wysokość opłat i prowizji 

określonych w TOiP, zaniechać ich pobierania lub różnicowania wysokości opłat w przypadku świadczenia przez 

DMBH na rzecz Klienta innych usług maklerskich. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, informacja o zawieszeniu lub zmniejszeniu opłaty podawana jest do 

wiadomości Klientów w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej DMBH oraz poprzez 
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wywieszenie informacji w Punktach Usług Maklerskich. Treść informacji może być również przekazywana Klientom 

w formie właściwej do składania zleceń lub dyspozycji. 

§ 5 

1. DMBH dokonuje wymiany walutowej na zasadach określonych w Regulaminie. Z tytułu wymiany walutowej 

DMBH pobiera opłatę, która w zależności od charakteru wymiany walutowej ma formę opłaty zawartej w kursie – 

procentowej wartości wymiany walutowej pobieranej przez DMBH od Klienta. 

2. Wymiana waluty dokonywana jest po kursie:  

a) średnim NBP: 

- wymiana walutowa wykonywana jest po średnim kursie NBP w chwili wykonywania wymiany, 

- z tytułu wymiany, DMBH pobiera marżę w wysokości określonej w rozdziale II.26.ppkt 1) TOiP; marża 

powiększa kurs wymiany. 

lub 

b) indywidualnie negocjowanym pomiędzy DMBH a Inwestorem w przypadku, gdy przedmiotem wymiany jest co 

najmniej 10 000 jednostek waluty: 

- wymiana walutowa wykonywana jest po kursie indywidualnie ustalonym z DMBH, 

- przez kurs indywidualny rozumie się kurs wymiany waluty stosowany przez Bank Handlowy w Warszawie 

S.A. („Bank Handlowy”) w chwili wykonania wymiany (niebędący kursem tabelowym), powiększony o 

marżę DMBH,   

- z tytułu wymiany DMBH pobiera marżę w wysokości określonej w rozdziale II.26.ppkt 2) TOiP; marża 

powiększa kurs wymiany. 

lub 

c) po Kursie Konwersji ustalanym przez Brokera Zagranicznego (dotyczy wyłącznie Zagranicznych Instrumentów 

Finansowych): 

- wymiana walutowa wykonywana po Kursie Konwersji Brokera Zagranicznego w chwili wykonywania 

wymiany, 

- z tytułu wymiany DMBH pobiera marżę w wysokości określonej w rozdziale II.26.ppkt 3) TOiP; marża 

zawarta jest w Kursie Konwersji, 

- wielkość kosztu równa jest różnicy pomiędzy Kursem Konwersji a średnim kursem wymiany waluty 

Brokera Zagranicznego w chwili wykonywania wymiany, 

- marża może być przedmiotem podziału pomiędzy DMBH, a Brokerem Zagranicznym. Informacja o 

proporcji podziału marży jest wskazywana w dokumencie Szczegółowe informacje na temat DMBH oraz 

usług świadczonych przez DMBH na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich. 

§ 6 

W przypadku, gdy przewidują to obowiązujące przepisy prawa właściwe dla miejsca wykonania zlecenia lub wynikające 

z polskich przepisów prawa, do stawek opłat i prowizji, o których mowa w TOiP, zostanie doliczony odpowiedni podatek 

lub inna wymagana opłata, w szczególności opłata na rzecz podmiotu nadzorującego oraz regulującego rynek kapitałowy 

w kraju miejsca wykonania zlecenia, według stawki określonej w obowiązujących przepisach prawa. Informacja ta 

podawana jest do wiadomości Inwestora na stronie internetowej DMBH lub Platformie transakcyjnej. 
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III. OPŁATY DMBH 

1. Otwarcie rachunku/rejestru instrumentów finansowych i rachunku pieniężnego. 0 zł 

2. 
Prowadzenie rachunku lub rejestru papierów wartościowych oraz rachunku 

pieniężnego. 
0 zł 

3. Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług maklerskich. 0 zł 

4. Przekroczenie terminu spłaty odroczonej płatności. 

0,5% 

wart. nieuregulowanego 

zobowiązania na dzień spłaty 

min. 50 zł 

5. Zamiana akcji imiennych na okaziciela lub z okaziciela na imienne. 50 zł 

6. Podział odcinka zbiorowego akcji imiennych lub na okaziciela. 50 zł 

7. 
Zgłoszenie umorzenia instrumentu finansowego lub jego umorzenie. 

[Opłata nie dotyczy FIZ oraz FIO, dla których DMBH jest dystrybutorem] 
50 zł 

8. Sporządzenie oraz wydanie odcinka zbiorowego akcji imiennych lub na okaziciela. 50 z 

9. 

Przeniesienie papierów wartościowych 

1) Przeniesienie papierów wartościowych w obrębie DMBH: 

 

a) bez zmiany prawa własności, 10 zł 

b) w przypadku zmiany prawa własności w wyniku działu spadku, 30 zł  

c) w przypadku zmiany prawa własności na podstawie umowy cywilno-

prawnej, darowizny, zamiany akcji, aportu (opłata pobierana za 

transakcję) 

0,5% nie mniej niż 300 zł. 

Dla transakcji o wart. powyżej 

500 tys. zł - prowizja 

negocjowana 

2) Przeniesienie papierów wartościowych do innej firmy inwestycyjnej lub 

banku powierniczego: 
 

a) na inny rachunek Inwestora, 

b) w przypadku zmiany prawa własności w wyniku umowy cywilno-

prawnej, umowy darowizny  , działu spadku, zamiany akcji, aportu, 

0,8% nie mniej niż 300 zł. 

Dla transakcji o wart. powyżej 

500 tys. zł - prowizja 

negocjowana 

c) Przeniesienie papierów wartościowych do innej instytucji rozliczeniowej 

0,8 % nie mniej niż 

równowartość 100 EUR.  

Dla transakcji o wart. powyżej 

500 tys. zł - prowizja 

negocjowana 

3) Przeniesienie Zagranicznych Instrumentów Finansowych z innej firmy 

inwestycyjnej do rejestru Inwestora w DMBH  

Równowartość kosztów 

pobieranych przez firmę 

inwestycyjną, z której 

dokonywany jest transfer i/lub 

Brokera Zagranicznego nie 

mniej niż 300 zł.. 
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[Opłata ponoszona za każdy rodzaj papieru wartościowego (oznaczony jednym 

kodem ISIN) i płatna przed dokonaniem transferu wg ich wyceny rynkowej 

sporządzonej w sposób określony w rozdziale IV.3.2 TOiP, z zastrzeżeniem, że jako 

dzień wyceny rozumie się dzień roboczy poprzedzający złożenie polecenia ich 

przeniesienia. W przypadku przeliczania opłaty stanowiącej równowartość w obcej 

walucie stosuje się kurs średni NBP z ww. dnia]. 

W przypadku, o którym mowa w punkcie 9: ppkt. 1) c), ppkt 2) oraz 3), gdy 

przedmiotem transferu instrumentów finansowych jest więcej niż jeden instrument 

finansowy - opłata minimalna naliczana jest od wartości całkowitej instrumentów 

finansowych będących przedmiotem transferu.  

 

10. 

Ustanowienie blokady, zastawu lub innego zabezpieczenia, w szczególności na 

rachunku papierów wartościowych, rejestrze, ewidencji instrumentów rynku 

niepublicznego, w rejestrze sponsora, na rachunku pieniężnym Inwestora, z tytułu 

umów zawieranych przez Inwestora z osobami trzecimi oraz wpisanie informacji o 

ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego do księgi akcyjnej: 

 

1) dla przedmiotu zabezpieczenia/blokady o wartości do 1 000 000 zł, 
0,25%, 

nie mniej niż 300 zł 

2) dla przedmiotu zabezpieczenia/blokady o wartości powyżej 1 000 000 zł. Opłata negocjowana 

[Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Regulaminu, opłata pobierana jest 

najpóźniej w momencie ustanowienia zabezpieczenia w DMBH wg ich wyceny 

rynkowej sporządzonej w sposób określony w rozdziale IV.3.2 TOiP, z zastrzeżeniem, 

że jako dzień wyceny rozumie się dzień roboczy poprzedzający złożenie polecenia 

blokady i nie dotyczy blokad w związku z kredytem lub pożyczką na zakup papierów 

wartościowych nabywanych za pośrednictwem DMBH, pożyczki papierów 

wartościowych, kupna z wykorzystaniem OTP, utraty dokumentów.] 

 

11. 

Wykonanie przelewu środków pieniężnych walucie:  

1) w PLN lub innej walucie na rachunek w Banku Handlowym  0 zł 

2) w PLN lub innej walucie na rachunek w ramach usługi Pakiet Inwestora 0 zł 

3) w PLN na rachunek w innym banku krajowym lub firmie inwestycyjnej 5 zł 

4) w innej walucie niż PLN  na rachunek w innym banku krajowym lub firmie 

inwestycyjnej Równowartość kosztów DMBH 

+ 20 zł 
5) w PLN lub innej walucie poza granice Polski 

12. 

Sporządzenie świadectwa depozytowego, zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (lub ich duplikatu), duplikatu dowodu nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, duplikatu: PIT-8C, zestawienia transakcji do 

PIT-8c, formularza IFT lub innego dokumentu podatkowego. 

[Opłaty pobierane są przed sporządzeniem dokumentu za sporządzenie każdego 

dokumentu] 

50 zł 

13. 
Wykonanie dyspozycji dotyczącej uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy emitenta zagranicznego. 

Opłata w wysokości podwójnej 

opłaty pobranej przez KDPW 

od DMBH z tytułu realizacji 

dyspozycji - nie mniej niż 1000 

zł 

14. 

Sporządzenie i wysłanie okresowego wyciągu ze stanu rachunku oraz jego historii:  

1) w terminie określonym w regulaminie usługi maklerskiej, Bez opłat 

2) w terminach innych niż wskazana w regulaminie usługi - opłata za 1 wyciąg, 50 zł 
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15. 

Sporządzenie powtórnego wyciągu, zaświadczenia lub potwierdzenia – o 

posiadanych instrumentach finansowych, cenie nabycia, stanie rachunku, rejestru, 

ewidencji na określony dzień lub ich historii: 

 

1) z bieżącego roku 
30 zł 

2) z poprzedniego roku oraz okresów wcześniejszych 50 zł 

[Opłata pobierana jest za każde zaświadczenie, a w przypadku historii rachunku - za 

każdy rozpoczęty rok kalendarzowy] 
 

16. 
Sporządzenie oraz udzielenie informacji biegłym rewidentom o stanie rachunków 

Inwestora w DMBH w związku z przeprowadzanym audytem u Inwestora 
50 zł 

17. 
Przekazanie dokumentów, o których mowa w punktach 12-16 za pośrednictwem 

elektronicznych nośników informacji lub innych urządzeń technicznych 
0 zł 

18. 

Sporządzenie i przekazanie kopii rozmowy telefonicznej z pracownikiem DMBH lub 

innego dokumentu z rejestracji kontaktu klienta z pracownikiem DMBH, na nośniku 

magnetycznym (CD/ DVD): 

 

 

1) z bieżącego roku 
5 zł min.  50 zł 

2) z poprzedniego roku oraz okresów wcześniejszych 

[Opłata pobierana jest za każdą rozmowę telefoniczna lub dokument z rejestracji 

kontaktu z pracownikiem DMBH] 

8 zł min. 100 zł 

19. Wystawienie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku 30 zł 

20. 
Wystawienie potwierdzenia otwarcia/zamknięcia rachunku/rejestru instrumentów 

finansowych 
30 zł 

21. 

Wysłanie dokumentów do Inwestora:  

1) list zwykły priorytetowy 6 zł 

2) list polecony priorytetowy 8 zł 

3) poczta kurierska 
Wg kosztów wysyłki 

 + 10 zł 

[Opłata obejmuje koszt przesyłki oraz opłatę za czynność] 
 

22. 

Wysłanie zawiadomienia o zawarciu transakcji:  

1) w formie papierowej Wg stawek w pkt 21. 

2) pocztą elektroniczną (email) Bez opłat 

3) za pośrednictwem innych urządzeń technicznych oraz elektronicznych 

nośników informacji innych niż poczta elektroniczna 
Opłata negocjowana 

23. 
Wysłanie okresowego wyciągu ze stanu rachunku oraz jego historii w terminach 

określonych w regulaminie usługi maklerskiej 
Bez opłat 

24. 
Wykonanie czynności dotyczących wykonania praw z zagranicznych instrumentów 

finansowych zarejestrowanych w KDPW  

Opłata w wysokości podwójnej 

opłaty pobranej przez KDPW 

od DMBH z danego tytułu 

25. 

Obsługa wypłaty dywidendy lub odsetek w innej walucie niż PLN z instrumentów 

finansowych zarejestrowanych w KDPW 

[Opłata za czynność] 

20 zł 
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26. 

Opłaty z tytułu wymiany walutowej:  

1) wymiana walutowa po kursie średnim NBP 1% wart. wymiany 

2) wymiana walutowa po kursie indywidualnie negocjowanym z DMBH  do 1% wart. wymiany 

3) wymiana walutowa po Kursie Konwersji Brokera Zagranicznego 0,3% wart. wymiany 

[Koszt ponoszony przez Klienta zawarty jest w kursie wymiany]  

27. 

Opłaty z tytułu przechowywania środków pieniężnych na rachunku pieniężnym 

Klienta będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej: 
 

1) Opłata miesięczna 

[Opłata naliczana od wartości dodatniego salda na r-ku Klienta na koniec ostatniego 

dnia roboczego miesiąca („Dzień wyceny”); w przypadku, gdy rachunek 

prowadzony jest w innej walucie niż PLN, na potrzeby wyliczenia opłaty stosuje się 

średni kurs waluty rachunku, obowiązujący w NBP w dniu naliczenia opłaty. 

Oplata naliczana jest na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego i 

pobierana do 10-go dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.] 

0,03%  

wartości dodatniego salda na 

rachunku na koniec ostatniego 

dnia roboczego miesiąca 

2) Opłata roczna pobierana w przypadku, gdy saldo wszystkich rachunków 

pieniężnych klienta w  DMBH w ostatnim dniu roku kalendarzowego będzie 

wyższe o 20% lub więcej, jednak nie mniej niż o ekwiwalent 10 000 000,00 

PLN, od średniej sald dziennych w okresie ostatniego kwartału 

kalendarzowego 

[Opłata naliczana na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego i pobierana do 

10-go dnia roboczego następnego roku kalendarzowego]  

iloczyn nadwyżki salda oraz 

ujemnej stawki  w wys.: - 

0,72% 

IV. OPŁATY ZA DOSTĘP DO NOTOWAŃ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

1. RYNEK KRAJOWY (GPW, NEW CONNECT) 

1.1 
Pakiet Blue  

1 najlepsza oferta kupna/sprzedaży 

Bezpłatnie w przypadku wykonania, co najmniej 1 transakcji w 

miesiącu, w przeciwnym wypadku 13,20 zł 

1.2 
Pakiet Gold 

5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży 

Bezpłatnie, w przypadku miesięcznych obrotów papierami 

wartościowymi powyżej 100.000 zł lub powyżej 100 kontraktów 

(opcji), w przeciwnym wypadku 89 zł 

1.3 

Opłaty za dostęp do notowań bez opóźnień pobierane są za każdy miesiąc kalendarzowy (minimalny okres rozliczeniowy) 

z dołu, w terminie do 20-go dnia następnego miesiąca wg następujących zasad: 

- za najwyższy pakiet wybrany w ciągu miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy opłata, 

- obroty zwalniające Klienta z opłaty naliczane są w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata; obroty 

wygenerowane na akcjach i kontraktach nie podlegają sumowaniu. 

2. RYNKI ZAGRANICZNE 

2.1. 

Oplata za dostęp do notowań Zagranicznych 

Instrumentów Finansowych: 

- w czasie rzeczywistym  

-  z opóźnieniem 

Opłata pobierana wg kosztu ponoszonego przez DMBH z tytułu 

udostepnienia przez podmiot organizujący notowanie Wielkość 

kosztu podawana do wiadomości Inwestora na platformie 

transakcyjnej  
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V. OPŁATY Z TYTUŁU EWIDENCJONOWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA 

RACHUNKACH LUB W REJESTRACH PROWADZONYCH PRZEZ DMBH – opłaty 

standardowe* 

1. 
KRAJOWE INSTRUMENTY FINANSOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU 

ZORGANIZOWANEGO* (GPW, NEW CONNECT, BONDSPOT) 

1.1 Akcje, PDA, certyfikaty inwestycyjne inne papiery wartościowe z wyjątkiem obligacji  0,010% min 1 zł 

1.2. Obligacje 0,005% min 1 zł 

2. 
ZAGRANICZNE INSTRUMENTY FINANSOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKACH 

ZAGRANICZNYCH* 

2.1. Akcje, PDA, ETF, obligacje, inne papiery wartościowe 0,008% min 1 zł 

3. 
ZASADY NALICZANIA OPŁAT Z TYTUŁU EWIDENCJONOWANIE INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH W DMBH  

3.1. 

Opłaty z tytułu ewidencjonowania instrumentów finansowych naliczane są miesięcznie od wartości instrumentów 

finansowych zarejestrowanych na rachunku, rejestrze lub w ewidencji instrumentów finansowych w: 

1) ostatnim dniu roboczym miesiąca („Dzień wyceny”) – dla instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW, 

2) w przedostatnim dniu roboczym miesiąca („Dzień Wyceny”) – dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych, 

i księgowane najpóźniej do 10. dnia po jego zakończeniu.  

[Naliczanie opłat z tytułu ewidencjonowania instrumentów finansowych nie dotyczy przypadku, w którym umowa o 

prowadzenie rachunku, rejestru lub ewidencji zawarta jest z emitentem tych instrumentów finansowych.] 

3.2 

Opłaty, o których mowa w TOiP, a których wysokość wyznaczana jest na podstawie wartości instrumentów finansowych 

(w tym opłaty z tytułu ewidencjonowania instrumentów finansowych), liczone są zgodnie z ich wyceną rynkową, tzn.: 

1) dla akcji, praw do akcji oraz certyfikatów notowanych w obrocie zorganizowanym - według kursu zamknięcia 

ustalonego na sesji w dniu wyceny według następujących zasad: 

a) w przypadku notowań w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu – na podstawie kursu 

określonego w drugim notowaniu tego dnia, a w przypadku braku możliwości określenia kursu w powyższy 

sposób – na podstawie ostatniego kursu jednolitego, 

b) w przypadku notowań w systemie ciągłym – na podstawie kursu zamknięcia tych notowań, a w przypadku 

braku możliwości określenia tego kursu – na podstawie ostatniego kursu zamknięcia; 

z zastrzeżeniem, że jeżeli instrument finansowy podlegający wycenie notowany jest równolegle w jednym lub 

kilku miejscach notowania - na potrzeby wyceny przyjmuje się kursy z regulowanego obrotu giełdowego. 

2) akcje, prawa do akcji, ETF-y, certyfikaty, inne instrumenty finansowe notowane na rynku zagranicznym - według 

kursu zamknięcia tego instrumentu finansowego ustalonego na sesji w Dniu Wyceny, po przeliczeniu na złote 

polskie wg średniego kursu NBP z Dnia Wyceny. 

W przypadku, gdy instrument finansowy notowany jest na więcej niż jednym zagranicznym rynku regulowanym 

- na potrzeby wyceny przyjmuje się najniższy kurs zamknięcia z tych rynków po przeliczeniu na złote polskie wg 

średniego kursu NBP z Dnia Wyceny.  

3) dla obligacji i innych papierów dłużnych – według ich wartości nominalnej; w przypadku zagranicznych papierów 

dłużnych dodatkowo po przeliczeniu na złote polskie wg. średniego kursu NBP z Dnia Wyceny, 

4) dla innych papierów wartościowych - według ich ceny emisyjnej, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny 

emisyjnej - według ich ceny nominalnej; w przypadku innych zagranicznych instrumentów finansowych 

dodatkowo po przeliczeniu na złote polskie wg średniego kursu NBP z Dnia Wyceny. 

 * możliwość negocjacji opłaty 

 
 

 



8 

 

VI. PROWIZJE Z TYTUŁU POŚREDNICTWA PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI W OBROCIE 

ZORGANIZOWANYM (GPW, NEW CONNECT, BONDSPOT) 

1. Akcje oraz inne instrumenty finansowe z wyłączeniem obligacji i derywatów –standardowa tabela prowizji* 

 

Zawarcie transakcji kupna lub sprzedaży 
Sposób składania zlecenia 

Internet Telefonicznie PUM 

Wartość prowizji 0,38%; min. 5 zł 0,95%; min. 5 zł 1,5% min. 5zł  

Daytrading 0,25%; min. 5 zł brak brak 

 
Daytrading – zwrot z tytułu prowizji daytradingu wykonywany jest do końca następnego dnia roboczego. Zwrot prowizji 

dotyczy zlecenia odwrotnego. 

2. Obligacje - standardowa tabela prowizji* 

 

Zawarcie transakcji kupna lub sprzedaży 

Sposób składania zlecenia 

Internet Telefonicznie PUM 

Wartość prowizji 0,19%;  

min. 5 zł 

0,45%;  

min. 5 zł 

1,5% 

min. 5 zł 

3. Prowizje negocjowane: 

 

1) Okresowa prowizja negocjowana – prowizja ustalana na podstawie średniego obrotu miesięcznego, zrealizowanego 

w obrocie papierami wartościowymi w okresie trzech miesięcy poprzedzających ustalenie stawki negocjowanej. 

Minimalna, średnia wielkość obrotu uprawniająca do negocjacji - 25 tys. zł. Do wartości obrotu nie wlicza się obrotu 

zrealizowanego w wyniku realizacji zleceń określonych w pkt 2) poniżej. Termin obowiązywania stawki prowizji 

ustalonej w powyższy sposób wynosi 3 miesiące; 

2) Prowizja negocjowana od pojedynczego zlecenia – minimalna wielkość zlecenia 25 tys. zł; 

3) Negocjowana prowizja deklarowana - na podstawie deklaracji Inwestora o zamierzonej wartości obrotu w okresie 

najbliższego miesiąca. Minimalna wartość deklaracji 25 tys. zł; Termin obowiązywania prowizji – 1 miesiąc. W 

przypadku braku realizacji obrotu zgodnie z deklaracją, prowizja na następny okres prowizyjny ustalana jest na 

podstawie obrotu zrealizowanego; 

4) Prowizja negocjowana od wartości portfela – wartość papierów wartościowych na rachunku Inwestora min. 300 000 

zł; minimalna wartość prowizji - 0,5%; termin obowiązywania stawki prowizji - 6 miesięcy. 

[W przypadku prowizji negocjowanych minimalna prowizja od pojedynczego zlecenia wynosi 5 zł.] 

4. Prowizja za pośrednictwo w obrocie zorganizowanym w trybie transakcji pozasesyjnej  
0,35% lub prowizja 

negocjowana; min. 5 zł 

5. 

Prowizja za wykonanie zlecenia sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie, w trybie zaproszenia do 

składania ofert sprzedaży papierów wartościowych. 

[Prowizja od wartości zbywanych akcji w odpowiedzi na wezwanie] 

0,6% lub prowizja 

negocjowana; min. 5 zł 

6. 
Prowizja za wykonanie zlecenia zamiany w odpowiedzi na wezwanie do zamiany akcji 

(Prowizja od wartości akcji będących przedmiotem zamiany) 

0,6% lub prowizja 

negocjowana; min. 5 zł 

7. 
Prowizja za pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi niedopuszczonymi do obrotu na 

rynku zorganizowanym 

0,95% lub prowizja 

negocjowana; min. 5 zł 

8. Prowizja od zapisu na papiery wartościowe w ramach oferty publicznej 
Odpowiednio wg 

stawek w pkt 1 i 2 

9. Prowizje od transakcji na rynku międzybankowym 
Odpowiednio wg 

stawek w pkt 2 

* - możliwość negocjacji prowizji na zasadach określonych w pkt 3 powyżej. 

** - PUM – Punkt Usług Maklerskich DMBH 
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VII. PROWIZJE I OPŁATY ZA POŚREDNICTWO DERYWATAMI LUB INNYMI PRAWAMI 

POCHODNYMI W OBROCIE ZORGANIZOWANYM (GPW, NEW CONNECT, BONDSPOT) 

1. 

Prowizja za zawarcie transakcji kupna lub 

sprzedaży* 

Sposób składania zlecenia 

Internet  Telefonicznie PUM 

1) 1 kontraktu terminowego na indeks 9 zł 12 zł 15 zł 

2) 1 kontraktu terminowego na akcje 3 zł 6 zł 9 zł 

3) 1 kontraktu terminowego na kursy walut 0,50 zł 0,90 zł 1,20 zł 

4) 1 opcji 

2%  

wart. opcji nie mniej 

niż 2 zł i nie więcej niż 

9 zł 

2,5% 

wart. opcji nie mniej 

niż 2 zł i nie więcej 

niż 15 zł 

3,0% 

wartości opcji nie mniej 

niż 2 zł i nie więcej niż 

15 zł 

5) jednostek indeksowych Zgodnie z V.1. Zgodnie z pkt V.1.  Zgodnie z V.1. 

2. 

Prowizje negocjowane: 

1) Okresowa prowizja negocjowana – obrót min. 15 kontraktów lub opcji w okresie jednego miesiąca 

poprzedzającego ustalenie stawki negocjowanej; 

2) Prowizja negocjowana od pojedynczego zlecenia – minimalna wielkość zlecenia 15 kontraktów lub opcji. 

3 

Opłata z tytułu wygaśnięcia:  

1) kontraktu terminowego na indeks lub akcje; 

2) kontraktu terminowego na waluty lub opcji 

[opłata pobierana od 1 kontraktu lub opcji] 

 

8 zł 

5 zł 

4. Za wygaśnięcie jednostek indeksowych (od 1 pozycji) 
0,5% wartości rozliczenia, nie mniej niż 1 zł i nie 

więcej niż 5 zł 

5. Zgłoszenie do wykonania lub zgłoszenie rezygnacji z wykonania 

instrumentu finansowego (od 1 zgłoszenia) 
8 zł 

6. Wykonanie warrantów przed terminem ich wygaśnięcia (prowizja 

pobierana za 1 serię warrantu) 
1% kwoty świadczenia lub prowizja negocjowana 

7 
Wykonanie instrumentów finansowych związane z dostawą 

instrumentu bazowego 

20 zł 

8. 

Opłata za transfer derywatów: 

1) na rachunek prowadzony w DMBH (za każdą serię) 

2) na rachunek inny niż w DMBH (za każde prawo pochodne) 

 

20 zł 

8 zł lub opłata negocjowana 

* możliwość negocjacji prowizji na zasadach określonych w pkt 2. 
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VIII. PROWIZJE ZA POŚREDNICTWO W OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI NA 

RYNKACH ZAGRANICZNYCH 

1. Akcje, prawa do akcji, ETF-y, certyfikaty, obligacje, inne instrumenty finansowe –standardowa tabela prowizji* 

 

System obrotu 

Sposób składania zlecenia 

Prowizja 

minimalna 
 Internet Telefon PUM 

 Stawka prowizji 

 BME Spanish Exchanges (SIBE) 0,5% 

0,95% 1,5% 

20 EUR 

 Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (MIL) 0,5% 20 EUR 

 Deutsche Börse (XETRA) (FSE) 0,5% 20 EUR 

 London Stock Exchange SETS Market (LSE_SETS) 0,5% 15GBP 

 NASDAQ OMX Copenhagen (CSE) 0,5% 150 DKK 

 NASDAQ OMX Helsinki (HSE) 0,5% 20 EUR 

 NASDAQ OMX Stockholm (SSE) 0,5% 150 SEK 

 NYSE Euronext Amsterdam (AMS) 0,5% 20 EUR 

 NYSE Euronext Brussels (BRU) 0,5% 20 EUR 

 NYSE Euronext Lisbon (LISB) 0,5% 20 EUR 

 NYSE Euronext Paris (PAR) 0,5% 20 EUR 

 Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE) 0,5% 150 NOK 

 SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) (VX) 0,5% 20 CHF 

 SIX Swiss Exchange (SWX) 0,5% 20 CHF 

 Wiener Börse/Vienna Stock Exchange (VIE) 0,5% 20 EUR 

 
US MAIN Exchanges (AMEX; NASDAQ; NSC; NYSE)  
dla Akcji lub ETF  o wartości równej lub większej niż 10 USD za 

jedną akcje lub ETF 

0,5% 25 USD 

 
US MAIN Exchanges (AMEX; NASDAQ; NSC; NYSE) 
dla akcji lub ETF  o wartości mniejszej 10 USD za jedną akcje 

lub ETF  

0,04 USD 

za 1 akcję 

lub ETF 

25 USD 

 
MTF 
akcje, obligacje oraz inne instrumenty finansowe. 

0,5% 

Wg. kosztu 

MTF - min. 

80 EUR 

 W przypadkach niewymienionych w niniejszej tabeli stosuje się prowizję negocjowaną. 

 * - możliwość negocjacji prowizji. 

 

 

IX. OPŁATY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA INWESTYCYJNEGO 

 

1. Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego  0 zł 

 

 

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2022 r. 


