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Tabela Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.
dla klientów bankowości prywatnej
Usługi
usługi przyjmowania
i przekazywania
zleceń

usługa doradztwa
inwestycyjnego
świadczona na
podstawie
Regulaminu
świadczenia Usług
Doradztwa
Inwestycyjnego przez
Biuro Maklerskie
BNP Paribas Bank
Polska S.A. dla
klientów bankowości
prywatnej

usługa
zarządzania portfelem

Opłaty i Prowizje*
Biuro Maklerskie nie pobiera bezpośrednio od Klienta opłat i prowizji z tytułu świadczenia usług przyjmowania i
przekazywania zleceń. Klient ponosi koszty opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu z tytułu wykonywania
Zleceń i Dyspozycji oraz prowadzenia przez Dom Maklerski Rachunku Inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą prowizji i
opłat Domu Maklerskiego. Informacja o aktualnych stawkach wyżej wymienionych opłat i prowizji pobieranych przez
Dom Maklerski jest dostępna na stronie internetowej Biura Maklerskiego.
Biuro Maklerskie pobiera opłatę z tytułu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego („Opłata”) wg następujących
zasad:
1. Wysokość
stawki
opłaty
uzależniona
jest
od
profilu
inwestycyjnego
Klienta
i wynosi w skali roku:
a) dla profilu konserwatywnego - 0,9% od wartości aktywów, min.2000 PLN,
b) dla profilu stabilnego - 1,2% w od wartości aktywów, min. 2000 PLN
c) dla profilu zrównoważonego - 1,5% od wartości aktywów, min. 2000 PLN,
d) dla profilu dynamicznego - 1,8% wartości aktywów, min 2000 PLN.
2. W
przypadku
zmiany
profilu
inwestycyjnego
Klienta
w
trakcie
trwania
Umowy
o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego łączącej Biuro Maklerskie i Klienta, stawka opłaty ulega
zmianie na wskazaną powyżej stawkę obowiązującą dla nowego profilu inwestycyjnego Klienta. Opłata w
wyżej wymienionej wysokości jest opłatą netto,do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług w
obowiązującej stawce.
3. Jako aktywa Klienta rozumiane są Instrumenty Finansowe Klienta zdeponowane w Banku, lub względem
których Biuro Maklerskie lub BNP Paribas Bank Polska S.A. świadczy usługi przyjmowania i
przekazywania zleceń.
4. Wartość aktywów jest ustalana na podstawie informacji otrzymanych przez Biuro Maklerskie od
podmiotów prowadzących ewidencję Instrumentów Finansowych, przekazywanej do Biura Maklerskiego
na podstawie odrębnych umów i porozumień.
5. Moment naliczenia Opłaty jest końcem miesiąca kalendarzowego, w którym obowiązuje Umowa o
Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego zawarta pomiędzy Biurem Maklerskim, a Klientem.
6. W
przypadku
Klientów
korzystających
z
usług
doradztwa
inwestycyjnego
w
okresie
niepełnego
miesiąca
kalendarzowego,
Opłata
naliczana
jest
od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego.
7. W przypadku zmiany wysokości Opłaty, zmieniona wysokość ma zastosowanie przy naliczeniu Opłaty od
kolejnego miesiąca kalendarzowego.
8. Opłata jest naliczana miesięcznie według następującego wzoru: (wartość aktywów na koniec
miesiąca/12)*stawka opłaty. W przypadku, gdyby naliczona w danym miesiącu wartość Opłaty jest niższa
niż 2000 PLN, nalicza się Opłatę w wysokości 2000 PLN, niezależnie od profilu inwestycyjnego
lub wartości aktywów Klienta.
9. Ustalenie
wartości
aktywów
i
wyliczenie
Opłaty
odbywa
się
w
PLN
w zaokrągleniu do 1 PLN. Podczas przeliczenia wartości aktywów Klienta na PLN, kurs wymiany mający
zastosowanie jest kursem użytym do wyceny wartości instrumentów finansowych przez podmioty
wymienione w pkt 4.
10. Opłata jest rozliczana w kwartalnych okresach rozliczeniowych równych kwartałowi kalendarzowemu i
pobierana
jest
w
wysokości
Opłaty
naliczonej
w 3 miesiącach stanowiących kwartał kalendarzowy, z Rachunku Bankowego Klienta, do 14 dnia od daty
przesłania informacji o wysokości Opłaty.

Biuro Maklerskie pobiera opłatę z tytułu świadczenia usługi zarządzania portfelem („Opłata za zarządzanie”)
wg następujących zasad**:
Portfele dostępne od 500 000 PLN
1. Portfel konserwatywny PLN – 1,0% w skali roku od wartości portfela.
2. Portfel stabilny PLN – 1,5% w skali roku od wartości portfela.
3. Portfel stabilny aktywnej alokacji PLN – 1,8% w skali roku od wartości portfela.
4. Portfel zrównoważony PLN – 2,0% w skali roku od wartości portfela.
5. Portfel zrównoważony aktywnej alokacji PLN – 2,3% w skali roku od wartości portfela.
6. Portfel dynamiczny PLN – 2,5% w skali roku od wartości portfela.
7. Portfel dynamiczny aktywnej alokacji PLN – 2,8% w skali roku od wartości portfela.
8. Portfel akcji PLN – 2,5% w skali roku od wartości portfela.
Portfele dostępne od 100 000 EUR lub 100 000 USD
Portfele instrumentów zagranicznych:
1. Portfel stabilny EUR / USD – 1,5% w skali roku od wartości portfela.
2. Portfel zrównoważony EUR / USD – 2,0% w skali roku od wartości portfela.
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3. Portfel dynamiczny EUR / USD – 2,5% w skali roku od wartości portfela
Portfel Indywidualna strategia inwestycyjna
Opłata jest pobierana według stawki procentowej w skali roku od wartości portfela. Wysokość stawki
procentowej jest indywidualnie ustalana z klientem przez pracownika Biura Maklerskiego i jest wpisywana w
treści strategii inwestycyjnej podpisywanej przez klienta. Wartość aktywów dla których będzie dostępny
Portfel Indywidualna strategia inwestycyjna, jest indywidualnie ustalana z klientem przez pracownika Biura
Maklerskiego i jest wpisywana w treści strategii inwestycyjnej podpisywanej przez klienta.
Portfel indywidualny instrumentów finansowych - Multistrategia.
Opłata jest pobierana według stawki procentowej w skali roku od wartości portfela. Wysokość stawki
procentowej jest indywidualnie ustalana z klientem przez pracownika Biura Maklerskiego i jest wpisywana w
treści strategii inwestycyjnej podpisywanej przez klienta. Wartość aktywów dla których będzie dostępny
Portfel indywidualny instrumentów finansowych – Multistrategia wynosi w przeliczeniu na PLN 500.000 PLN.
Biuro Maklerskie pobiera opłaty dodatkowe wg następujących zasad:
1) opłata manipulacyjna za wypowiedzenie umowy przez klienta lub zmianę strategii inwestycyjnej z inicjatywy
Klienta zgłoszone w ciągu 3 miesięcy odpowiednio od dnia podpisania umowy lub daty ostatniej zmiany
strategii inwestycyjnej – 0,30%*** wartości Portfela, płatna w dniu wejścia w życie aneksu do umowy
dotyczącego zmiany strategii.
*stawki prowizji i opłat są stawkami uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT);
** w przypadku portfeli lub aktywów w walucie EUR lub USD naliczona opłata lub wycena portfela przeliczana jest codziennie na
PLN wg kursu zamknięcia publikowanego w serwisie Bloomberg (źródło BGN Spot);
*** z możliwością negocjacji;
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