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TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH 
DOMU MAKLERSKIEGO  
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.  
ZWIĄZANĄ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG  
ZARZĄDZANIA PORTFELAMI 
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
(obowiązuje od dnia: 14.09.2020 r.) 

 
 

Tabela nr 1: PROWIZJE 

Lp. Tytuł prowizji  

1. 

Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych  
(m.in. akcji) lub nie będących papierami wartościowymi tytułów 
uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych  
na GPW lub NewConnect, z wyłączeniem obligacji 

0,30% wartości zlecenia  

 

2. 
Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji na rynku 
międzybankowym  i w ofercie pierwotnej 

0,05% wartości zlecenia 

 

3. 
Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji notowanych  
na GPW  

0,1% wartości zlecenia 

 

4. Realizacja transakcji szczególnych, w tym pakietowych 0,30% wartości zlecenia 

 

5. 
Realizacja zleceń kupna i sprzedaży kontraktów terminowych  
na indeksy 

8,00 PLN za jeden kontrakt 

 

6. Realizacja zleceń kupna i sprzedaży opcji  
1,5% wartości premii,  

min. 1,50 PLN - maks. 8,00 PLN 

 

7. 
Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego  
na indeks 

8,00 PLN za jeden kontrakt 

 

8. 
Ostateczne rozliczenie wygasającej opcji (nie dotyczy opcji wygasającej 
bez wartości) 

1,5% wartości premii,  
min. 1,50 PLN - maks. 8,00 PLN 

 

9. 
Realizacja zleceń kupna i sprzedaży kontraktów terminowych  
na akcje 

2,5 PLN 

 

10. 
Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego  
na akcje 

2,5 PLN 

 

11. 
Realizacja zleceń kupna i sprzedaży kontraktów terminowych  
na waluty 

1,50 PLN 

 

12. 
Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego  
na waluty 

1,50 PLN 

 

13. Realizacja zleceń kupna i sprzedaży warrantów 0,30% wartości transakcji 

 

14. 
Realizacja zleceń kupna i sprzedaży jednostek indeksowych oraz 
rozliczenie transakcji powstałych na skutek zgłoszenia jednostek 
indeksowych do wykonania 

0,30% wartości transakcji 

 

 
 

Tabela nr 2: OPŁATY 

Lp. Tytuł opłaty  

1. 
Otwarcie rachunku papierów wartościowych  
i rachunku pieniężnego  

bezpłatnie 

 

2. 
Zamknięcie rachunku papierów wartościowych  
i rachunku pieniężnego  

bezpłatnie 
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3. 
 

Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku 
pieniężnego 

5 PLN miesięcznie (*) 

4. 
Wznowienie świadczenia usług przez DM w związku z jego 
zawieszeniem w trybie §109 ust. 7 Regulaminu DM 

bezpłatnie, po wniesieniu zaległych opłat 

 

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

 

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

bezpłatnie 

 

7. 
Wykonanie przelewu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy 
Klienta 

z tytułu obsługi linii kredytowej 
na zakup papierów 
wartościowych prowadzonej 
przez BOŚ SA 

bezpłatnie 

prowadzony przez BOŚ S.A. 
od 5.000 PLN – bezpłatnie,  

do 5.000 PLN – 3 PLN 

w Polsce  
od 5.000 PLN – bezpłatnie,  

do 5.000 PLN – 3 PLN 

za granicą refundacja kosztów przelewu poniesionych przez DM 

 

8. 
Wypłaty gotówkowe  
z rachunków pieniężnych 

do 20.000 PLN włącznie bezpłatnie 

awizowane 
powyżej 20.000 PLN  

bezpłatnie 

nieawizowane  
powyżej 20.000 PLN 

0,15% kwoty wypłaty 

 

9. 
Nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej  
  

0,3% kwoty wypłaty 

 

10. 

Przeniesienie instrumentów 
finansowych (opłata pobierana  
od każdego rodzaju instrumentu 
finansowego)  

w ramach DM bezpłatnie 

do innego biura maklerskiego 
lub banku 

0,5% wartości rynkowej przenoszonych instrumentów,  
nie mniej niż 25 PLN od instrumentu 

 

11. 
Przeniesienie kontraktów 
terminowych lub opcji (za każdą 
serię) lub jednostek indeksowych 

w ramach DM bezpłatnie 

do innego biura maklerskiego 50 PLN 
 

12. 
Przeniesienie warrantów (za każdy 
warrant) 

w ramach DM bezpłatnie 

do innego biura maklerskiego 
0,25% wartości rynkowej przenoszonych warrantów,  

nie mniej niż 25 PLN od warrantu 
 

13. 
Potwierdzone zaświadczenie  
o stanie rachunku pieniężnego i/lub 
papierów wartościowych wstecz: 

do jednego roku 20 PLN 

powyżej jednego roku 50 PLN 

powyżej dwóch lat 100 PLN 

powyżej trzech lat 200 PLN 
 

14. 
Przeniesienie własności instrumentów finansowych na podstawie 
umowy cywilno-prawnej (opłata od każdej umowy)  

0,5% wartości rynkowej przenoszonych instrumentów finansowych, 
 nie mniej niż 100 PLN 

 

15. 

Ustanowienie blokady lub zastawu na rachunku papierów 
wartościowych i rachunku pieniężnym w związku  
z zabezpieczeniem wierzytelności (nie dotyczy umów kredytowych 
zawieranych za pośrednictwem DM na nabywanie papierów 
wartościowych)  

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

 

16. 
Wystawienie świadectwa depozytowego lub duplikatu świadectwa 
depozytowego dla papierów wartościowych znajdujących się  
na koncie sponsora emisji  

50 PLN 

 

17. 
Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji  
na okaziciela na akcje imienne (opłata pobierana od każdego rodzaju 
papieru wartościowego) 

10 PLN 

 

18. 
Wystawienie świadectwa depozytowego lub duplikatu świadectwa 
depozytowego dla papierów wartościowych znajdujących się  
na rachunku papierów wartościowych Klienta 

50 PLN 

 

19. 
Przygotowanie lub przygotowanie i wydanie imiennego zaświadczenia 
o prawie uczestnictwa w WZA emitentów krajowych na podstawie 
wniosku złożonego internetowo 

50 PLN 

 

19a. 
Przygotowanie lub przygotowanie i wydanie imiennego zaświadczenia 
o prawie uczestnictwa w WZA emitentów krajowych na podstawie 
wniosku złożonego osobiście lub telefonicznie 

150 PLN 
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19b. Przyjęcie dyspozycji głosowania za pośrednictwem DM  250 PLN 

 

19c. 
Ustanowienie przez akcjonariusza pełnomocnika do reprezentowania 
na WZA  

250 PLN 

 

19d. 
Ustanowienie przez akcjonariusza pełnomocnikiem DM do 
reprezentowania na WZA 

500 PLN 

 

19e. Potwierdzenie zarejestrowania i policzenia głosów 10 PLN 

 

19f. 
Przygotowanie lub przygotowanie i wydanie dokumentów 
umożliwiających udział w WZA emitentów zagranicznych  

1000 PLN 

 

20. 
Wydanie duplikatu informacji 
podatkowej PIT8C 

za okres poprzedniego roku 
kalendarzowego 

30 PLN 

za wcześniejszy okres 50 PLN 
 

20a. 
Przekazanie kopii nagrań rozmów z Klientem i korespondencji z 
Klientem na nośniku danych (CD/DVD) (na żądanie Klienta)   

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 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 

30 PLN 

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

50 PLN za każdy kolejny rok 

 

23. Sporządzenie raportu na życzenie Klienta  10 PLN 

 

24. Odsetki karne od przeterminowanych zobowiązań wobec DM  odsetki ustawowe 

 

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

 

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

 

(*) Opłata pobierana z dołu, do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 
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