INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH PONOSZONYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BNP Paribas Bank Polska S.A. NA RZECZ OSÓB
TRZECICH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG MAKLERSKICH
Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Biuro Maklerskie”) informuje, iż wskazana w Taryfie prowizji i opłat pobieranych przez Biuro
Maklerskie za świadczenie usług maklerskich wysokość opłat lub prowizji należnych od Klienta w związku ze świadczeniem przez Biuro Maklerskie
usług maklerskich na jego rzecz, została skalkulowana z uwzględnieniem ponoszonych przez Biuro Maklerskie:
 opłat i prowizji na rzecz podmiotów organizujących rynki regulowane (GPW S.A.) lub prowadzących rozliczenie transakcji
(KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.),
 opłat depozytowych w tym związanych z pokryciem kosztów usługi powiernictwa (KDPW S.A.),
 kosztów utrzymania, obsługi i serwisu sieci teleinformatycznej (platformy transakcyjne, aplikacje informatyczne, intranet, Internet, telefonia),
 opłat pocztowych,
 kosztów marketingowych i obsługi prawnej,
Istotne opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
W związku z uczestnictwem w rynku regulowanym organizowanym przez GPW, Biuro Maklerskie ponosi poniższe opłaty i prowizje, na podstawie
załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A.:
 opłaty za dostęp do systemów informatycznych giełdy,
 opłaty za korzystanie z systemów informatycznych giełdy,
 opłaty operacyjne na rynku kasowym,
 opłaty operacyjne na rynku terminowym,
 inne opłaty (np. wezwania, publiczne oferty sprzedaży).
Ważne opłaty operacyjne na rynkach GPW wynoszą m. in:
Akcje, prawa do akcji i tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF
Opłata stała od zlecenia lub transakcji pakietowej
1,00 zł
Opłata od wartości zlecenia lub transakcji pakietowej
0,033%
od wartości do 100 tys. zł
od wartości pomiędzy 100 tys. zł a 2 mln zł
0,024%
od wartości przekraczającej 2 mln zł
0,010%
Łącznie od zlecenia lub transakcji pakietowej nie więcej niż
880,00 zł
Dłużne instrumenty finansowe - obrót sesyjny
Opłata od wartości zlecenia
0,010%
Ważne opłaty operacyjne na rynku terminowym dla kontraktów
Opłata stała od kontraktu
kontrakty na indeks WIG20
1,70 zł
kontrakty na pozostałe indeksy
1,70 zł
kontrakty na obligacje
0,48 zł
kontrakty na akcje
0,34 zł
kontrakty na kursy walut
0,08 zł
kontrakty na stawki WIBOR
0,48 zł
Treść Regulaminu GPW S.A. wraz z wykazem wszystkich opłat i prowizji pobieranych przez GPW S.A. jest dostępna pod adresem:
http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/regulacje/regulamin-gpw.pdf
https://newconnect.pl/regulacje-prawne
Istotne opłaty na rzecz KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.
W związku opłatami za operacje i depozyt od instrumentów finansowych oraz rozliczanie transakcji Biuro Maklerskie ponosi m. in. poniższe opłaty i prowizje:
 Opłata za prowadzenie depozytu obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, których rejestracja na poziomie centralnym prowadzona jest
przez Krajowy Depozyt – 0,00018%,
 Opłata za prowadzenie depozytu papierów wartościowych innych niż obligacji emitowanych przez Skarb Państwa – 0,00033%,
 Opłata za prowadzenie depozytu papierów wartościowych, dla których centralny depozyt prowadzony jest w zagranicznych izbach
rozrachunkowych – od 0,00052% do 0,01597%;
 za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym
– 4,00 zł,
 za rozrachunek transakcji objętej funduszem rozliczeniowym
– 0,90 zł,
 za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym
– 7,00 zł,
 z tytułu rozliczenia transakcji – 0,0035% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 3,5 zł za rozliczenie 1 transakcji,
 z tytułu rejestracji transakcji w kontraktach terminowych:
○ na akcje – 0,34 zł za 1 kontrakt,
○ na waluty – 0,08 zł za 1 kontrakt,
○ innych niż ww. – 0,80 zł za 1 kontrakt,
 za zamknięcie pozycji w związku z wygaśnięciem:
o kontraktów terminowych na akcje
– 0,34 zł za 1 kontrakt,
o kontraktów terminowych na waluty
– 0,08 zł za 1 kontrakt,
o kontraktów terminowych innych niż ww.
– 0,80 zł za 1 kontrakt,
Treść Regulaminu KDPW oraz Regulaminu rozliczeń transakcji KDPW_CCP wraz z wykazem wszystkich pobieranych opłat i prowizji dostępna jest pod adresami:
http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Strony/regulacje.aspx
http://www.kdpwccp.pl/pl/Regulacje/Strony/Regulacje.aspx
http://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/Documents/2016/TO_Uczestnicy_01102016.pdf
http://www.kdpwccp.pl/pl/Uczestnicy/oplaty/Documents/Tabela_Przyk%C5%82ady_CCP-PL.pdf
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