
Załącznik nr 2 Tabela opłat i prowizji przekazywanych i otrzymywanych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej 

Giełdzie Energii S.A. 

l.p. TYTUŁ PROWIZJI TGE IRGIT 

1 

Realizacja i rozliczanie zleceń kupna i sprzedaży kontraktu terminowego 

na energię elektryczną, w tym zleceń interwencyjnych wystawionych 

przez DM 

0,04 zł za 1 MWh (jednostkę instrumentu bazowego) 0,05 zł za 1 MWh 

2 Prowadzenie rachunku instrumentów finansowych Brak opłat 
5.000,00 zł - opłata roczna od jednego portfela 

kont ewidencyjnych.  

3 
Przeniesienie instrumentów finansowych do innego członka 

rozliczającego IRGiT 
Brak opłat 50,00 zł/transfer 

4 Opłata za spowodowanie z winy Klienta zawieszenia rozliczeń w IRGiT Brak opłat 1.000,00 zł za zawieszenie 

5 
Opłata za rejestrację i obsługę zabezpieczeń niepieniężnych w rejestrze 

zabezpieczeń IRGiT 
Brak opłat 

100,00 zł za rejestrację każdego rodzaju 

wnoszonego zabezpieczenia 

6 Opłata za złożenie wniosku o anulowanie transakcji błędnej  10.000,00 zł Brak opłat 

7 Opłata pobierana  od wnioskującego w przypadku anulowania transakcji  
1% wartości anulowanej transakcji, nie mniej niż 1.000,00 

zł i nie więcej niż 100.000,00 zł 
Brak opłat 

 
   

 
   l.p. TYTUŁ OPŁATY WYSOKOŚĆ OPŁATY 

 

1 
Opłata za zgłoszenie transakcji do repozytorium transakcji, zgodnie z 

Rozporządzeniem REMIT ponoszona na rzecz TGE 

Opłata pobierana w zależności od liczby transakcji w 

okresie miesiąca kalendarzowego:  

do 4.999 szt/miesiąc - 0,50 zł/sztukę 
 

od 5.000 do 9.999 szt/miesiąc - 0,25 zł/sztukę 
 

od 10.000 do 19.999 szt/miesiąc - 0,15 zł/sztukę 
 

od 20.000 szt/miesiąc - 0,08 zł/miesiąc 
 

2 
Opłata za zgłoszenie transakcji do repozytorium transakcji, zgodnie z 

Rozporządzeniem EMIR ponoszona na rzecz KDPW_TR 

za zgłoszenie transakcji - 0,05 zł od każdej transakcji 

 
opłata miesięczna za utrzymanie w repozytorium 

informacji o transakcji - 0,05 zł od każdej aktywnej 

transakcji  

 

3 
Dostęp do danych rynkowych TGE -  opłata pobierana za każdego 

wskazanego Użytkownika na rzecz TGE 

21.000,00 zł/rok (od 01.01.2016 r.:  40.000,00 zł/rok) plus 

21,00 zł/miesiąc (od 01.01.2016 r.: 30,00 zł/miesiąc) od 1 

abonenta (Użytkownika) 

  


