
 
 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH 
DOMU MAKLERSKIEGO  
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.  
- zagraniczny rynek kasowy 
 
(Regulamin wchodzi w życie w stosunku do nowych Klientów z dniem 9 stycznia 2017 roku, a w stosunku do dotychczasowych 
Klientów z dniem 20 stycznia 2017 roku.) 

 
 

Tabela nr 1: PROWIZJE* 

Lp. Tytuł prowizji 
Dyspozycje składane w inny sposób 

niż za pośrednictwem Internetu  

Dyspozycje składane  

za pośrednictwem Internetu 

1. 

 

Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży zagranicznych papierów 

wartościowych, z zastrzeżeniem pkt 4  

0,29% wartości zlecenia  

(min. 38 PLN, 9 EUR, 9,90 USD, 8 GBP) 

plus opłata offline 40 PLN, 10 EUR, 11 

USD, 9 GBP*** 

0,29% wartości zlecenia  

(min. 38 PLN, 9 EUR, 9,90 USD, 8 GBP) 

 

 

2. 

Transakcje odwrotne dotyczące instrumentów finansowych 

wymienionych w punkcie 1 zawarte w tym samym dniu  

(tzw. transakcje daytrading) 

0,29% wartości zlecenia  

(min. 38 PLN, 9 EUR, 9,90 USD, 8 GBP) 

plus opłata offline 40 PLN, 10 EUR, 11 

USD, 9 GBP*** 

0,29% wartości zlecenia  

(min. 38 PLN, 9 EUR, 9,90 USD, 8 GBP) 

 

3. 
Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży tytułów uczestnictwa w 

funduszach ETF notowanych na Rynkach zagranicznych 

0,29% wartości zlecenia  

(min. 38 PLN, 9 EUR, 9,90 USD, 8 GBP) 

plus opłata offline 40 PLN, 10 EUR, 11 

USD, 9 GBP*** 

 

0,29% wartości zlecenia  

(min. 38 PLN, 9 EUR, 9,90 USD, 8 GBP) 

 

4. 

Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży zagranicznych papierów 

wartościowych niedostępnych za pośrednictwem oprogramowania 

wskazanego przez DM  

0,29% wartości zlecenia  

(min. 135PLN/30 EUR/35USD/26GBP**) 

plus opłata offline 40 PLN, 10 EUR, 11 USD, 9 GBP*** 

 

5. Prowizje zawarte w punktach 1-4 podlegają negocjacji. 

 
(*) prowizje wymienione w Tabeli 1 zawierają ponoszone przez DM prowizje za realizację zleceń kupna lub sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych na rzecz 
Brokera zagranicznego  
(**). Minimalna wartość prowizji zaokrąglana jest do pełnych PLN i obliczana na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego 
dzień zawarcia transakcji. Na dzień 30.11.2016 roku wynosi 38 PLN (1 EUR =4,4384 PLN).  
(***)Minimalna wartość prowizji zaokrąglana jest do pełnych PLN i obliczana na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego 
dzień zawarcia transakcji. Na dzień 30.11.2016 roku wynosi 38 PLN (1 EUR = 4,4384 PLN).  
 
Uwaga!  
Zawieranie transakcji na rynkach zagranicznych może wiązać się z dodatkowymi (oprócz prowizji) opłatami jak np.: opłata skarbowa, podatek transakcyjny lub innymi 
kosztami zgodnie z regulacji obowiązujących na poszczególnych rynkach. Dodatkowe opłaty, o których mowa powyżej zostały wskazane w Zarządzeniu Dyrektora DM 
wydanym na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy. 
Opłata minimalna oznacza minimalną wartość prowizji, która zostanie naliczona od wszystkich transakcji zawartych w jednym dniu w ramach jednego zlecenia. 

 
 
 

Tabela nr 2: OPŁATY 

Lp. Tytuł opłaty Rachunek internetowy 

1. 
Otwarcie rachunku zagranicznych papierów wartościowych  
i rachunku pieniężnego  

bezpłatnie 

 

2. 
Zamknięcie rachunku zagranicznych papierów wartościowych  
i rachunku pieniężnego  

bezpłatnie 

 

3. Dodanie zagranicznego papieru wartościowego na wniosek Klienta bezpłatnie 

 

4. 
Wznowienie świadczenia usług przez DM w związku z jego 
zawieszeniem w trybie § 70 ust. 7 Regulaminu DM 

bezpłatnie po wniesieniu zaległych opłat 

 

5. 
 

Prowadzenie rachunku  
papierów wartościowych  
z ograniczonym dostępem  
do serwisów informacyjnych   

Pakiet z notowaniami 
zawieszonymi:  
brak notowań 
(dla osób fizycznych) 

bezpłatnie 



 

Prowadzenie rachunku  
zagranicznych papierów 
wartościowych 
z dostępem do serwisów 
informacyjnych. Każdy z pakietów 
zawierających dostęp do notowań 
zagranicznych umożliwia dostęp do 
notowań opóźnionych z większości 
rynków europejskich i Ameryki 
Północnej(*).   
(opłaty zawierają koszty ponoszone 
przez DM na rzecz Infront AS z tytułu 
dostawy oprogramowania 
umożliwiającego odbiór notowań) 

Pakiet z notowaniami 
opóźnionymi:  
dostęp do notowań w czasie 
opóźnionym z rynków 
zagranicznych (dla osób 
fizycznych) 

 bezpłatnie, gdy obroty na rachunku zagranicznych papierów wartościowych 
przekroczą 39 000 PLN miesięcznie,  

w przeciwnym wypadku 39 PLN miesięcznie (***) 

Prowadzenie rachunku  
zagranicznych papierów 
wartościowych 
z dostępem serwisów 
informacyjnych. Każdy z pakietów 
zawierających dostęp do notowań 
bieżących zawiera dostęp do 
wybranego pakietu oraz notowania 
opóźnione z większości rynków 
europejskich i Ameryki Północnej(*), 
oraz do notowań bieżących z giełd 
wskazanych w pakiecie.  
(opłaty zawierają koszty ponoszone 
przez DM na rzecz Infront AS z tytułu 
dostawy oprogramowania 
umożliwiającego odbiór notowań 
oraz serwisów informacyjnych) 

Pakiet z notowaniami 
bieżącymi z NYSE: 
1 najlepsza oferta 
kupna/sprzedaży (dla osób 
fizycznych) 

 bezpłatnie, gdy obroty na rachunku zagranicznych papierów wartościowych 
przekroczą 99.000 PLN miesięcznie,  

w przeciwnym wypadku 69 PLN miesięcznie (***) 

Pakiet z notowaniami 
bieżącymi z NYSE i NASDAQ: 
1 najlepsza oferta 
kupna/sprzedaży (dla osób 
fizycznych) 

 bezpłatnie, gdy obroty na rachunku zagranicznych papierów wartościowych 
przekroczą 199.000 PLN miesięcznie,  

w przeciwnym wypadku 139 PLN miesięcznie (***) 

Pakiet z notowaniami 
bieżącymi z NYSE, NASDAQ i 
NYSE MKT (d. Amex): 
1 najlepsza oferta 
kupna/sprzedaży (dla osób 
fizycznych) 

 bezpłatnie, gdy obroty na rachunku zagranicznych papierów wartościowych 
przekroczą 299.000 PLN miesięcznie,  

w przeciwnym wypadku 199 PLN miesięcznie (***) 

Pakiet z notowaniami 
bieżącymi z DB-XETRA: 
1 najlepsza oferta 
kupna/sprzedaży (dla osób 
fizycznych) 

 bezpłatnie, gdy obroty na rachunku zagranicznych papierów wartościowych 
przekroczą 199.000 PLN miesięcznie,  

w przeciwnym wypadku 149 PLN miesięcznie (***) 

Pakiet z notowaniami 
bieżącymi z DB-XETRA i LSE: 
1 najlepsza oferta 
kupna/sprzedaży (dla osób 
fizycznych) 

 bezpłatnie, gdy obroty na rachunku zagranicznych papierów wartościowych 
przekroczą 349.000 PLN miesięcznie,  

w przeciwnym wypadku 229 PLN miesięcznie (***) 

Pakiet z notowaniami 
bieżącymi z NYSE, NASDAQ i 
DB-XETRA: 
1 najlepsza oferta 
kupna/sprzedaży (dla osób 
fizycznych) 

 bezpłatnie, gdy obroty na rachunku zagranicznych papierów wartościowych 
przekroczą 399.000 PLN miesięcznie,  

w przeciwnym wypadku 279 PLN miesięcznie (***) 

Pakiet pełny z notowaniami 
bieżącymi: 
1 najlepsza oferta 
kupna/sprzedaży z NYSE, 
NASDAQ, NYSE MKT (d. 
Amex), DB-XETRA i LSE (dla 
osób fizycznych) 

 bezpłatnie, gdy obroty na rachunku zagranicznych papierów wartościowych 
przekroczą 699.000 PLN miesięcznie,  

w przeciwnym wypadku 449 PLN miesięcznie (***) 

 

6. 
Wykonanie przelewu wewnętrznego (w ramach rachunków 
prowadzonych przez DM) 

bezpłatnie 

 

7. 

Wykonanie przelewu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy 
Klienta 
(opłata zawiera ponoszone przez DM 
koszty wykonania każdego przelewu 
środków pieniężnych 
Klienta na jego rachunek bankowy) 

prowadzony przez BOŚ S.A. w 
PLN 

bezpłatnie 

w Polsce w PLN od 500 PLN – bezpłatnie do 500 PLN – 1 PLN 

za granicą w PLN refundacja kosztów przelewu poniesionych przez DM 

w walutach obcych do innego 
banku krajowego (opłata 
pobierana w walucie przelewu) 
 

1EUR/1GBP/USD + zwrot kosztów zgodnie 
z taryfą Banku BOŚ S.A. 

w walutach obcych 
zagraniczny 

1EUR/1GBP/USD + zwrot kosztów zgodnie 
z taryfą Banku BOŚ S.A. 

 

8. 
Wypłaty gotówkowe  
z rachunków pieniężnych 

do 50.000 PLN włącznie bezpłatnie 

awizowane 
powyżej 50.000 PLN  

bezpłatnie 

nieawizowane  
powyżej 50.000 PLN 

0,15% kwoty wypłaty 

 

9. 

 
Nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej  
(powyżej 50.000 PLN)  
 

0,3% kwoty wypłaty 

 

10. Negocjowane oprocentowanie rachunku pieniężnego  12 PLN miesięcznie (**) 

 

11. 
Przelew papierów wartościowych (zmiana waluty rozliczenia sprzedaży 
instrumentu finansowego)  

149 PLN/35EUR/37USD/29GBP 

12. 

Przeniesienie zagranicznych 
papierów wartościowych bez zmiany 
własności (opłata pobierana od 
każdego rodzaju zagranicznych 
papierów wartościowych)  
(opłata zawiera koszt transferu 
ponoszony przez DM na rzecz 
Zagranicznego depozytariusza) 

w ramach DM bezpłatnie 

z DM do innego podmiotu 

0,5% wartości rynkowej przenoszonych zagranicznych papierów wartościowych,  
nie mniej niż 125 PLN/30EUR/30USD/27GBP od zagranicznego papieru 

wartościowego  
 

do DM z innego podmiotu 65 PLN/15 EUR/15USD/13GBP od zagranicznego papieru wartościowego 
 



 

13. 

Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych, z 
zastrzeżeniem pkt 12a (opłata pobierana raz na pół roku)  
(opłata zawiera koszt przechowywania zagranicznych papierów 
wartościowych ponoszony przez DM na rzecz Zagranicznego 
depozytariusza) 

0,02 % wartości przechowywanych zagranicznych papierów wartościowych  
(na koniec sesji liczone codziennie) 

13a. 

Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych notowanych 
w segmencie rynku OTC Bulletin Board Market (opłata pobierana z 
dołu kwartalnie, do 30 dnia następnego miesiąca po zakończeniu 
kwartału, niezależnie od ilości dni posiadania ich na rachunku)  
(opłata zawiera koszt przechowywania zagranicznych papierów 
wartościowych ponoszony przez DM na rzecz Zagranicznego 
depozytariusza) 

220 PLN za każdy papier wartościowy notowany w segmencie OTC Bulletin Board 
Market zapisany na rachunku Klienta 

 

14. 

Potwierdzone zaświadczenie  
o stanie rachunku pieniężnego i/lub 
zagranicznych papierów 
wartościowych wstecz: 

do jednego roku 10 PLN 

powyżej jednego roku 50 PLN 

powyżej dwóch lat 100 PLN 

powyżej trzech lat 200 PLN 
 

15. 
Przeniesienie własności zagranicznych papierów wartościowych na 
podstawie umowy cywilno-prawnej (opłata od każdej umowy)  

0,5% wartości rynkowej przenoszonych zagranicznych papierów wartościowych, 
 nie mniej niż 100 PLN 

16. Wymiana walutowa  
0,19% wartości wymienianych środków min. 49 PLN/11 EUR/11USD/9GBP, pow. 
wartości 100 tys. PLN lub równowartości w walutach obcych stawka negocjowana 

(opłata pobierana w walucie wymienianej) 
 

17. 
Ustanowienie blokady lub zastawu na rachunku zagranicznych 
papierów wartościowych i rachunku pieniężnym w związku  
z zabezpieczeniem wierzytelności  

0,2% wartości rynkowej instrumentów finansowych, 
 nie mniej niż 200 PLN 

 

18. 

Wystawienie świadectwa depozytowego lub duplikatu świadectwa 
depozytowego dla zagranicznych papierów wartościowych 
znajdujących się na rachunku zagranicznych papierów wartościowych 
Klienta 

30 PLN 

 

19. 
Przygotowanie lub przygotowanie i wydanie imiennego zaświadczenia 
o prawie uczestnictwa w WZA 

20 PLN 

 

20. 
Wydanie duplikatu informacji 
podatkowej PIT8C 

za okres poprzedniego roku 
kalendarzowego 

10 PLN 

za wcześniejszy okres 50 PLN 
 

21. 
Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta, odszukanie 
dokumentów archiwalnych – powyżej 3 miesięcy (płatne za każdy 
dokument lub zaświadczenie) 

30 PLN 

 

22. 

Sporządzenie wydruku historii 
rachunku pieniężnego i/lub  
rachunku zagranicznych papierów 
wartościowych, w tym o zawartych 
transakcjach:  

za okres do 3 miesięcy wstecz 
od daty bieżącej 

bezpłatnie 

za okres od 3 miesięcy do  
1 roku wstecz od daty bieżącej 

10 PLN 

za okres powyżej 1 roku 
wstecz od daty bieżącej 
(płatne za każdy rozpoczęty 
rok kalendarzowy) 

50 PLN za każdy kolejny rok 

 

23. Przesłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w DM 5 PLN, nie mniej niż koszty przesyłki 

 

24. Odsetki karne od przeterminowanych zobowiązań wobec DM  odsetki ustawowe 

 

25.  Dyrektor DM ma prawo okresowo zawiesić pobieranie lub zmniejszyć opłaty i prowizje w ramach prowadzonych przez DM akcji promocyjnych. 

 

26. Opłaty i warunki zawarte w punktach 1 - 23 podlegają negocjacji. 

 

27. Usługi nieujęte w niniejszej tabeli opłat i prowizji – według umowy między stronami. 

 
(*) pełny wykaz rynków zagranicznych, których notowania będą dostępne z opóźnieniem dostępny jest na stornie www.bossa.pl 
 
(**) Opłata pobierana z dołu, do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 
 
(***) Opłaty za prowadzenie rachunku zagranicznych papierów wartościowych z dostępem do serwisów informacyjnych za wybrany pakiet notowań opóźnionych lub 
bieżących, pobierane są za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy (minimalny okres rozliczeniowy) według następujących zasad: 

a) z dołu, do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego; 
b) w miesiącu kalendarzowym Klient może korzystać z jednego wybranego pakietu notowań bieżących lub notowań opóźnionych; 
c) dostęp do notowań opóźnionych i bieżących jest płatny za cały miesiąc kalendarzowy; 
d) zmiana pakietu na inny z dostępem do notowań zostanie wykonana od nowego miesiąca; 
e) dyspozycja zmiany pakietu na notowania zawieszone może być złożona najpóźniej ostatniego dnia sesyjnego miesiąca do godz. 16:00; 
f) obroty zwalniające Klienta z opłaty, o której mowa w pkt 5 powinny zostać wygenerowane w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata; 
g) w przypadku zaległości w opłatach, o których mowa w pkt 5 dostęp do serwisów informacyjnych zostanie zawieszony. 
 

 


