
 

 

Tabela opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu 
instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A. 

(obowiązuje od dnia 22 października 2015 r.)  
 

 
 
 

 
 

 
*     Opłata nie jest pobierana od tych Użytkowników, którzy korzystają z dostępu do danych rynkowych TGE na podstawie 
Umowy świadczenia usług maklerskich przez DM BOŚ S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach 
prowadzonych przez TGE S.A. 

l.p. Tytuł prowizji
Wysokość prowizji 

[zł/MWh]

1
Realizacja i rozliczanie zleceń kupna i sprzedaży kontraktu terminowego na energię 
elektryczną, w tym zleceń interwencyjnych wystawionych przez DM

0,45

2 Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na energię elektryczną 0,45

3

Tabela nr 1: Prowizje

Prowizje zawarte w punktach 1 - 2 podlegają negocjacji

L.p.

1

2

3

4

5

6

Liczba transakcji w miesiącu kalendarzowym 
[szt/miesiąc]

do 4.999

od 5.000 do 9.999

od 10.000 do 19.999

od 20.000

8

9

dla dyspozycji złożonych 

telefonicznie
od 5.000 zł – bezpłatnie, 

do 5.000 zł - 3 zł

dla dyspozycji złożonych za 

pomocą oprogramowania 

wskazanego przez DM

od 500 zł – bezpłatnie, 

do 500 zł - 1 zł

11

12

13

14

15

16

Opłata pobierana  od wnioskującego w przypadku anulowania transakcji 

Inne czynności nie ujęte w Tabeli 

10 Wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta w Polsce

Wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta za granicą

Opłata za spowodowanie z winy Klienta zawieszenia rozliczeń w IRGiT

Opłata za rejestrację i obsługę zabezpieczeń niepieniężnych w rejestrze zabezpieczeń 
IRGiT

Dostęp do danych rynkowych TGE* -  opłata pobierana za każdego wskazanego 
Użytkownika

Przeniesienie instrumentów finansowych do innego członka rozliczającego IRGiT

Opłata za zgłoszenie transakcji do repozytorium transakcji, zgodnie z 
Rozporządzeniem EMIR
Opłata miesięczna za utrzymanie w repozytorium transakcji informacji o transakcji, 
zgodnie z Rozporządzeniem EMIR

Opłata za zgłoszenie transakcji do 
repozytorium transakcji, zgodnie z 
Rozporządzeniem REMIT**

w wysokości równej opłacie pobieranej przez IRGiT 

od członków IRGiT

opłata negocjowana

opłata pobierana według poniesionych kosztów, ale 

nie mniej niż 3 zł od przesyłki

0,50

0,25

0,15

0,08

0,00 zł/zlecenie

refundacja kosztów przelewu poniesionych przez DM

w wysokości równej opłacie pobieranej przez IRGiT 

od członków IRGiT

7

w wysokości równej opłacie pobieranej przez IRGiT 

od członków IRGiT

w wysokości równej opłacie pobieranej przez IRGiT 

od członków IRGiT

Przesyłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w DM

Opłata za złożenie wniosku o anulowanie transakcji błędnej 

Opłata za zgłoszenie zleceń do repozytorium transakcji, zgodnie z Rozporządzeniem 
REMIT***

50,00 zł/miesiąc

0,45 zł/MWh

0,00 zł zł od każdej transakcji

0,00 zł od każdej aktywnej transakcji

Opłata [zł/szt]

Tabela nr 2: Opłaty

Tytuł opłaty

Otwarcie i zamknięcie rachunku instrumentów finansowych

Prowadzenie rachunku instrumentów finansowych

Wysokość opłaty

0,00 zł

w wysokości równej opłacie wnoszonej przez DM do 

IRGiT od portfela kont ewidencyjnych Klienta - opłata 

roczna pobierana na poczatku każdego roku 

kalendarzowego



 

 

**    Opłata dotyczy tylko Klientów nie będących przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Rozporządzenia EMIR, którzy 
upoważnili DM BOŚ S.A. do złożenia wniosku do RRM TGE o przekazywanie informacji o zleceniach i transakcjach 
zawartych przez Klienta na TGE S.A. do ACER w imieniu Klienta. 

***    Opłata dotyczy tylko Klientów będących przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Rozporządzenia EMIR, którzy 
upoważnili DM BOŚ S.A. do złożenia wniosku do RRM TGE o przekazywanie informacji o zleceniach zawartych przez 
Klienta na TGE S.A. do ACER w imieniu Klienta. 


