Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich
A.

PROWIZJE OD WYKONYWANYCH ZLECEŃ NA RYNKU KRAJOWYM
Rynek kasowy – stawka prowizji liczona jest od wartości zrealizowanego zlecenia.

Lp.

Telefonicznie/osobiście

Internet

Minimum 8 PLN

Minimum 5 PLN

1.

Prowizja od wykonanych zleceń dotyczących instrumentów finansowych,
z wyłączeniem obligacji, kontraktów terminowych i opcji*

0,80%

0,35%

2.

Prowizja pobierana od wykonanych zleceń sprzedaży w daytradingu**

0,19%

0,19%

3.

Prowizja od wykonanych zleceń dotyczących obligacji

0,40%

0,15%

4.

Prowizja od transakcji pakietowych

0,80% lub negocjowana

-

* Prowizja może być negocjowana w przypadku pojedynczej transakcji w wysokości co najmniej 200 000 PLN lub obrotów na rachunku powyżej
200 000 PLN w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc w którym będzie dokonana transakcja.
** Prowizja naliczana jest według stawki obowiązującej dla danego rachunku, a zwrot nadpłaconej części prowizji następuje w ciągu trzech dni
roboczych od dnia zrealizowania transakcji odwrotnej.
Rynek terminowy (prowizja pobierana osobno od każdego kontraktu lub opcji)
Lp.

Telefonicznie/osobiście

Internet
8,00 PLN

5.

Prowizja od wykonanych zleceń dotyczących kontraktów terminowych na
indeksy

9,00 PLN

6.

Prowizja od wykonanych zleceń zamykających w daytradingu – kontrakt
terminowy na indeksy*

5,00 PLN

5,00 PLN

7.

Prowizja od wykonanych zleceń dotyczących kontraktów terminowych na
akcje, obligacje skarbowe, stawki referencyjne WIBOR

5,00 PLN

3,00 PLN

8.

Prowizja od wykonanych zleceń dotyczących kontraktów terminowych na waluty
Prowizja od wykonanych zleceń dotyczących opcji

9.

Przy obrocie powyżej 100
kontraktów w miesiącu:
5,00 PLN / szt.**

1,50 PLN

0,50 PLN

2,00% wartości zlecenia,
min. 2,00 PLN; nie więcej
niż 15,00 PLN od 1 opcji

1,80% wartości zlecenia,
min. 2,00 PLN; nie więcej
niż 9,00 PLN od 1 opcji

* Prowizja naliczana jest według stawki obowiązującej dla danego rachunku, a zwrot nadpłaconej części prowizji następuje w ciągu trzech dni
roboczych od dnia zrealizowania transakcji odwrotnej.
** Limit 100 kontraktów jest liczony za poprzedni miesiąc kalendarzowy w stosunku do miesiąca w którym zostało złożone zlecenie.

Rynek pozagiełdowy (otc)
Prowizja od obrotu instrumentami finansowymi na krajowym rynku OTC jest negocjowana, minimalna wartość zlecenia OTC na rynku krajowym wynosi 1 mln PLN.

B.

PROWIZJE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
P r o wi z j e o d t r a n s a k c j i n a r y n k u k a s o w y m

1.

Prowizje standardowe od zleceń składanych telefonicznie*
(prowizja od wartości zrealizowanego zlecenia kupna lub sprzedaży)
Rynek

USA, Euronext Paris, Euronext Brussels, Euronext
Amsterdam, Xetra – Niemcy.

Wielka Brytania

Prowizja
0,95% wartości zlecenia, nie mniej niż 20 EUR/20 USD/20 GBP lub równowartość w innej walucie

Akcje spółek brytyjskich oraz inne
instrumenty

0,95% wartości zlecenia, nie mniej niż 20 EUR/20 USD/20 GBP lub równowartość w innej walucie

Akcje spółek irlandzkich oraz inne
instrumenty

1,29% wartości zlecenia, nie mniej niż 27 EUR/27 USD/27 GBP lub równowartość w innej walucie

Włochy

0,95% wartości zlecenia, nie mniej niż 25 EUR/25 USD/25 GBP lub równowartość w innej walucie

Austria, Luksemburg

0,95% wartości zlecenia, nie mniej niż 30 EUR/30 USD/30 GBP lub równowartość w innej walucie

Pozostałe rynki (miejsca wykonywania zleceń) krajów Unii
Europejskiej dostępne w ofercie, w tym OTC

0,95% wartości zlecenia, nie mniej niż 25 EUR/25 USD/25 GBP lub równowartość w innej walucie

Prowizja jest pobierana w walucie notowania danego instrumentu.
Prowizje pobierane od transakcji na rynkach zagranicznych mogą podlegać negocjacji.
Minimalna wartość zlecenia dotycząca instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych wynosi 10 tysięcy jednostek waluty i może podlegać negocjowaniu, z
zastrzeżeniem, że minimalna wartość zlecenia dotycząca obligacji na rynkach zagranicznych wynosi 100 tysięcy jednostek waluty i może podlegać negocjowaniu.
Minimalna wartość zlecenia na zagranicznych rynkach OTC wynosi 100 tysięcy jednostek waluty i może podlegać negocjowaniu.
*W przypadku zastosowania negocjowanej stawki prowizji Biuro Maklerskie będzie pobierać, oprócz prowizji, równowartość dodatkowych opłat jak np. opłata skarbowa,
podatek transakcyjny lub inne koszty zgodnie z regulacjami obowiązującymi na poszczególnych rynkach zagranicznych. Informacje na temat tych dodatkowych opłat są
zamieszczone w komunikacie Dyrektora BM na stronie internetowej BM.

C. OPŁATY I POZOSTAŁE PROWIZJE NA RYNKU KRAJOWYM
Lp.
Rodzaj czynności / usługi
1.
Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego:

Stawka
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2.

1) Plan taryfowy online – przeznaczony dla klientów, którzy wskazali swój adres mailowy do korespondencji z BM BNP
Paribas Bank Polska S.A. oraz podali jako jeden z rachunków, na który dokonywane są przelewy pieniężne,
rachunek bankowy prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A.
2) Plan taryfowy standard – przeznaczony dla klientów nie spełniających warunków określonych w pkt. 1.
UWAGA: Opłata pobierana jest z góry pierwszego dnia roboczego danego kwartału. Pobranie opłaty powoduje
aktywację rachunków na dany kwartał. Jeżeli saldo środków lub należności po sprzedaży nie jest wystarczające
do pobrania opłaty, rachunek nie jest aktywowany. Aktywacja takiego rachunku jest dokonywana po wpływie na
rachunek pieniężny środków wystarczających na pobranie opłaty kwartalnej. Na rachunku nieaktywnym Klient nie
może dokonywać operacji obciążających rachunek pieniężny ani składać dyspozycji kupna papierów
wartościowych. Zmiana planu taryfowego przez Klienta obowiązuje od najbliższego kwartału kalendarzowego,
następującego po dniu zgłoszenia przez Klienta zmiany.
Przeniesienie instrumentów finansowych z rachunku papierów wartościowych w Biurze Maklerskim BNP
Paribas Bank Polska S.A. na rachunek prowadzony przez inny podmiot (od każdego instrumentu finansowego
zarejestrowanego pod odrębnym kodem)

3.

Wystawienie dokumentu sprzed 2012 r.: wyciągu, historii rachunku, zaświadczenia, potwierdzenia.

4.

Opłata kwartalna za depozyt:
1) akcji,
2) obligacji
3) innych papierów wartościowych
UWAGA: Od opłaty zwolnieni są Klienci, których wartość portfela nie przekracza 500 tys. PLN. Opłatę nalicza
się od sumarycznej wartości akcji lub innych niż akcje papierów wartościowych zarejestrowanych na
wszystkich rachunkach Klienta prowadzonych w Biurze Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. według
stanu z ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, przy czym dla papierów notowanych przyjmuje się kurs z
ostatniej sesji giełdowej lub kurs zamknięcia, a dla papierów nie notowanych cenę emisyjną (dla obligacji –
wraz z odsetkami należnymi na dany dzień). Opłatę pobiera się z każdego rachunku proporcjonalnie do
wartości portfela na rachunku. Opłaty nie pobiera się od Klientów, którzy w ciągu kwartału, za który naliczana
jest opłata, zawarli transakcje o wartości co najmniej 20% wartości zdeponowanych instrumentów
finansowych.
Opłata za zamknięcie pozycji w związku z upływem terminu ważności finansowego kontraktu terminowego, naliczana
od pojedynczego kontraktu i wykonania opcji.
Opłata za wykonanie przelewu z rachunku pieniężnego na podstawie dyspozycji Klienta do innego Banku niż
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Opłata za rozliczenie instrukcji wystawionej do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dla
transakcji poza rynkiem regulowanym
Opłata miesięczna za korzystanie z wybranego serwisu giełdowego dla osób fizycznych (serwis
udostępniany w czasie rzeczywistym):
1) ograniczony do jednej najlepszej oferty,
2) ograniczony do pięciu najlepszych ofert
w przypadku Klientów osiągających w skali poprzedniego miesiąca kalendarzowego obroty
przekraczające 50 000 PLN na instrumentach finansowych wymienionych w części A ust. I lub 100 szt. na
rynku kontraktów terminowych, lub 200 szt. opcji,
3) zawierający pełny arkusz ofert
w przypadku Klientów osiągających w skali poprzedniego miesiąca kalendarzowego obroty
przekraczające 100 000 PLN na instrumentach finansowych wymienionych w części A ust. I lub 200 szt.
na rynku kontraktów terminowych, lub 400 szt. opcji.
Opłata pobierana jest z góry. Opłata za niewykorzystany serwis nie jest zwracana. Zmiana pakietu w trakcie
miesiąca wymaga dopłaty wynikającej z różnicy cen pakietów. Brak środków na rachunku wymaganych do
pobrania opłaty za deklarowany pakiet powoduje automatyczną zmianę na pakiet ograniczony do jednej oferty.
Opłata miesięczna za korzystanie z wybranego serwisu giełdowego dla Klientów niebędących osobami
fizycznymi (serwis udostępniany w czasie rzeczywistym):
1) ograniczony do jednej najlepszej oferty
w przypadku Klientów osiągających w skali poprzedniego miesiąca kalendarzowego obroty
przekraczające 50 000 PLN na instrumentach finansowych wymienionych w części A ust. I lub 100 szt. na
rynku kontraktów terminowych, lub 200 szt. opcji,
2) ograniczony do pięciu najlepszych ofert
w przypadku Klientów osiągających w skali poprzedniego miesiąca kalendarzowego obroty
przekraczające 50 000 PLN na instrumentach finansowych wymienionych w części A ust. I lub 100 szt. na
rynku kontraktów terminowych, lub 200 szt. opcji,
3) zawierający pełny arkusz ofert
w przypadku Klientów osiągających w skali poprzedniego miesiąca kalendarzowego obroty
przekraczające 100 000 PLN na instrumentach finansowych wymienionych w części A ust. I lub 200 szt.
na rynku kontraktów terminowych, lub 400 szt. opcji.
Opłata pobierana jest z góry. Opłata za niewykorzystany serwis nie jest zwracana. Zmiana pakietu w trakcie miesiąca
wymaga dopłaty wynikającej z różnicy cen pakietów. Brak środków na rachunku wymaganych do pobrania opłaty za
deklarowany pakiet powoduje zawieszenie korzystania z serwisu do czasu złożenia nowej dyspozycji klienta w tym zakresie.
Inne usługi dotyczące zagranicznych instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Opłaty i prowizje dotyczące zagranicznych instrumentów finansowych nie będących w obrocie
zorganizowanym na rynku krajowym oraz dotyczące zapisów w ofertach publicznych i niepublicznych

Bez opłat

30,00 PLN kwartalnie
(płatne z góry)

0,75 %
od wartości rynkowej
instrumentów finansowych,
nie mniej niż 75 PLN, lub
negocjowana
61,50 PLN (50,00 PLN + 23% VAT)
za każdy rok kalendarzowy
1)

0,1845 PLN (0,15 PLN
+23% VAT) lub
negocjowana
2) 0,0615 PLN (0,05 PLN
+ 23% VAT) lub
negocjowana
3)
0,00 PLN
(za 1 000,00 PLN
wartości portfela)

3,00 PLN
5,00 PLN od przelewu
100,00 PLN

Bez opłat
108,24 PLN (88,00 PLN + 23% VAT)
bez opłat w następnym
miesiącu kalendarzowym
214,02 PLN (174,00 PLN + 23% VAT)
bez opłat w następnym
miesiącu kalendarzowym

242,31 PLN (197,00 PLN + 23% VAT)
bez opłat w następnym
miesiącu kalendarzowym
242,31 PLN (197,00 PLN + 23% VAT)
bez opłat w następnym
miesiącu kalendarzowym
263,22 PLN (214,00 PLN + 23% VAT)
bez opłat w następnym
miesiącu kalendarzowym

Równowartość opłaty pobranej
przez KDPW, od BM BNP
Paribas Bank Polska S.A z
danego tytułu
Stawki opłat i prowizji
określone są w piśmie
okólnym członka Zarządu
BNP Paribas Bank Polska
S.A. doręczonym Klientowi

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 PLN w całości wpłacony.

2

D. OPŁATY I POZOSTAŁE PROWIZJE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
Lp.
Rodzaj czynności / usługi
Aktywacja i prowadzenie:
1.
1) Rejestru zagranicznych instrumentów finansowych

2.

2) Rachunku walutowego dla następujących walut: EUR, USD, GBP
Przeniesienie instrumentów finansowych:
1) na inny rachunek maklerski klienta prowadzony w Biurze Maklerskim Banku BNP
Paribas Bank Polska S.A. (bez zmiany własności)
2) do/z innej instytucji finansowej oraz między izbami rozliczeniowymi lub depozytami

3.

Przeniesienie własności zagranicznych instrumentów finansowych pomiędzy rachunkami
w Biurze Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. prowadzonymi u różnych
depozytariuszy.

Stawka
bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,75% wartości transferowanych instrumentów
(w dniu złożenia dyspozycji), nie mniej niż 250,00
PLN za każdy instrument lub opłata negocjowana
0,30%

od wartości rynkowej instrumentów finansowych,
nie mniej niż 50,00 PLN, lub negocjowana
1,00% od wartości zdematerializowanych
Dyspozycja deponowania zagranicznych instrumentów finansowych na rachunku
instrumentów,
4.
maklerskim
nie mniej niż 1000,00 PLN jednorazowo lub opłata
negocjowana
Upoważnienie do uczestnictwa w imieniu klienta w walnym zgromadzeniu lub
nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu emitenta instrumentu finansowego notowanego
1 000,00 PLN
5.
na rynku zagranicznym.
Zablokowanie zagranicznych instrumentów finansowych na podstawie dyspozycji
0,20% wartości rynkowej instrumentów finansowych
6.
blokady złożonej przez Klienta
lub negocjowana, nie mniej niż 500,00 PLN
Opłata za depozyt instrumentów finansowych w ramach rejestru zagranicznych
instrumentów finansowych*:
7.
1) akcje
0,05%
2) inne instrumenty finansowe
0,05%
Opłata za wykonanie przelewu z rachunku pieniężnego na podstawie dyspozycji Klienta:
(1) bez opłat
1) pomiędzy rachunkami maklerskimi klienta
8.
(2) bez opłat
2) na rachunek walutowy Klienta prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A.
(3) 1% wartości przelewu, nie mniej niż 300 PLN
3) na rachunek walutowy Klienta prowadzony w innym banku
Według stawek opłat
9.
Inne opłaty
i prowizji dla rynku krajowego
* Opłata kwartalna; opłatę nalicza się od sumarycznej wartości akcji lub innych niż akcje papierów wartościowych zarejestrowanych na wszystkich
rachunkach Klienta prowadzonych w Biurze Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. według stanu z ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, przy
czym dla papierów notowanych przyjmuje się kurs z ostatniej sesji giełdowej lub kurs zamknięcia, a dla papierów nienotowanych cenę emisyjną
(dla obligacji – wraz z odsetkami należnymi na dany dzień). Opłatę pobiera się z każdego rachunku proporcjonalnie do wartości portfela na rachunku.
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