TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO
(dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.)

2

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO
(DAWNIEJ: CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.)

I. INSTRUMENTY FINANSOWE – OBRÓT ZORGANIZOWANY
Wysokość opłaty w zależności
od sposobu składania dyspozycji
Lp.

Rodzaj usługi
System
internetowy

1.

Osobiście oraz
pozostałe kanały
zdalne, w tym
telefon, faks, e-mail

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
akcji, praw do akcji, praw poboru,
war rantów, cer tyfikatów inwestycyjnych,
ETF i produktów strukturyzowanych.
Prowizja w danym miesiàcu
uzale˝niona jest od war toÊci obrotów
realizowanych na Rachunku Klienta
w poprzednich miesiàcach.
Do weryfikacji stawki prowizji DM
wybiera wy˝szà Êrednià miesi´cznà
wartoÊç obrotu z:
• poprzednich trzech miesi´cy
kalendarzowych, lub
• poprzedniego miesiàca
kalendarzowego.
Wartość obrotów:
0,00 zł
30 000,01 zł
100 000,01 zł
300 000,01 zł
1 000 000,01 zł

–
30 000,00 zł
–
100 000,00 zł
–
300 000,00 zł
– 1 000 000,00 zł
– 3 000 000,00 zł
od 3 000 000,01 zł

0,375%
0,370%
0,360%
0,350%
0,290%
0,250%

min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł

1,19%
0,99%
0,79%
0,59%
0,39%
0,29%

min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł
min. 5,90 zł

UWAGI: Prowizja naliczana jest od sumy wartoÊci transakcji zawartych na podstawie
jednego zlecenia Klienta.
2.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
obligacji.

0,10% min. 5,90 zł

0,30% min. 5,90 zł
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3.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
kontraktów terminowych z wyłàczeniem
kontraktów ter minowych na akcje
i kursy walut.
Prowizja w danym miesiàcu uzale˝niona jest od wielkoÊci obrotu (w sztukach)
realizowanego na Rachunku Klienta
w poprzednich miesiàcach.
Do weryfikacji stawki prowizji DM
wybiera wy˝szà Êrednià miesi´cznà
wielkoÊç obrotów z:
• poprzednich trzech miesi´cy
kalendarzowych, lub
• poprzedniego miesiàca
kalendarzowego.
Wielkość obrotów:
0 – 100 sztuk
101 – 300 sztuk
od 301 sztuk

9,90 zł
8,90 zł
7,90 zł

12,90 zł
11,90 zł
10,90 zł

4.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
kontraktów terminowych na akcje.

2,90 zł
od jednego kontraktu

4,90 zł
od jednego kontraktu

5.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
kontraktów terminowych na kursy
walut.

0,30 zł
od jednego kontraktu

0,50 zł
od jednego kontraktu

6.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
jednostek indeksowych.

0,40% min. 5,90 zł

0,90% min. 5,90 zł

7.

Wykonanie jednostek indeksowych
(opłata za czynnoÊç).

5 zł

10 zł

8.

Wykonywanie zleceƒ
dotyczàcych opcji.

2,0% wartoÊci
transakcji, jednak
nie mniej ni˝ 2 zł
od jednej opcji
i nie wi´cej ni˝ 9 zł
od jednej opcji.

2,0% wartoÊci
transakcji, jednak
nie mniej ni˝ 2 zł
od jednej opcji
i nie wi´cej ni˝ 13 zł
od jednej opcji.

9.

Wykonanie warrantów w przypadku
rozliczenia pieni´˝nego.

0,25% wartoÊci wykonywanych
warrantów min. 10 zł.

10.

WygaÊni´cie kontraktu terminowego:
a. na akcje,
b. na kursy walut,
c. pozostałe.

10 zł od jednego kontraktu
1 zł od jednego kontraktu
10 zł od jednego kontraktu

11.

Transfer pozycji derywatów
(od ka˝dego instrumentu finansowego).

10 zł

12.

Wykonanie opcji.

5 zł od jednej opcji.
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13.

Zlecenie do dyspozycji maklera (DDM).

Prowizja ustalona ka˝dorazowo przy zło˝eniu
zlecenia, nie wy˝sza ni˝ 200% wartoÊci
prowizji wynikajàcej z wartoÊci zlecenia lub
liczby instrumentów finansowych okreÊlonych
w innych punktach Taryfy prowizji i opłat.

14.

Day trading na rynku akcji, praw
do akcji, praw poboru, warrantów,
cer tyfikatów inwestycyjnych, ETF
i produktów strukturyzowanych.

0,25% wartoÊci transakcji odwrotnej
min. 5,90 zł. Prowizja naliczana jest wg
podstawowej stawki ustalonej przy składaniu
zlecenia bez uwzgl´dnienia day tradingu.
Zwrot nadpłaconej cz´Êci prowizji nast´puje
w ciàgu trzech dni roboczych od dnia
zawarcia transakcji odwrotnej na rachunek
inwestycyjny Klienta.

15.

Day trading na rynku kontraktów
ter minowych z wyłàczeniem
kontraktów ter minowych na akcje
i kursy walut.

5,90 zł od transakcji odwrotnych.
Prowizja naliczana jest wg podstawowej
stawki ustalonej przy składaniu zlecenia
bez uwzgl´dnienia day tradingu. Zwrot
nadpłaconej cz´Êci prowizji nast´puje
w dniu zawarcia transakcji odwrotnej
na rachunek inwestycyjny Klienta.

16.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych
instrumentów finansowych, których
cena jest nominowana w walucie
obcej (dotyczy rynku polskiego).

Prowizja negocjowana nie wy˝sza
ni˝ wynika odpowiednio z punktów 1-15.

II. ZAGRANICZNE INSTRUMENTY FINANSOWE
Lp.

Rodzaj usługi

Wysokość opłaty

1.

Otwarcie i prowadzenie rejestru zagranicznych
instrumentów finansowych

0 zł

2.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych akcji,
praw do akcji, praw poboru, warrantów,
certyfikatów inwestycyjnych i ETF.
Prowizja jest uzale˝niona od wartoÊci zlecenia
i waluty, w jakiej zlecenie zostało wystawione.
USD, CHF:
0,01 USD/CHF – 30 000,00 USD/CHF
30 000,01 USD/CHF – 50 000,00 USD/CHF
50 000,01 USD/CHF – 100 000,00 USD/CHF
od 100 000,01 USD/CHF
EUR:
0,01 EUR – 25 000,00 EUR
25 000,01 EUR – 40 000,00 EUR
40 000,01 EUR – 81 000,00 EUR
od 81 000,01 EUR

0,50% min. 35 USD/CHF
0,43% + 21 USD/CHF
0,41% + 31 USD/CHF
0,40% + 41 USD/CHF
0,50% min. 30 EUR
0,43% + 17,5 EUR
0,41% + 25,5 EUR
0,40% + 33,6 EUR
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GBP:
0,01 GBP – 20 000,00 GBP
20 000,01 GBP – 30 000,00 GBP
30 000,01 GBP – 65 000,00 GBP
od 65 000,01 GBP
NOK, SEK, DKK:
0,01 NOK/SEK/DKK –
120 000,01 NOK/SEK/DKK –
300 000,01 NOK/SEK/DKK –
od

120 000,00 NOK/SEK/DKK
300 000,00 NOK/SEK/DKK
600 000,00 NOK/SEK/DKK
600 000,01 NOK/SEK/DKK

AUD, CAD:
0,01 AUD/CAD – 30 000,00 AUD/CAD
30 000,01 AUD/CAD – 50 000,00 AUD/CAD
50 000,01 AUD/CAD – 100 000,00 AUD/CAD
od 100 000,01 AUD/CAD

0,50% min. 20 GBP
0,43% + 14 GBP
0,41% + 20 GBP
0,40% + 26,5 GBP
0,50% min. 200 NOK/SEK/DKK
0,43% + 84 NOK/SEK/DKK
0,41% + 144 NOK/SEK/DKK
0,40% + 204 NOK/SEK/DKK
0,50% min. 50 AUD/CAD
0,43% + 21 AUD/CAD
0,41% + 31 AUD/CAD
0,40% + 41 AUD/CAD

3.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych akcji
o wartoÊci jednostkowej poni˝ej 0,05 USD.

0,015 USD od ka˝dej akcji, jednak
nie mniej ni˝ 75 USD od zlecenia.

4.

Wykonywanie zleceƒ na rynku obligacji
z wyłàczeniem euroobligacji.

0,29% wartoÊci zlecenia,
jednak nie mniej ni˝ równowartoÊç
60 USD, 60 CHF, 50 EUR, 40 GBP,
400 NOK, 400 SEK, 400 DKK,
60 AUD, 60 CAD.

5.

Wykonywanie zleceƒ dotyczàcych euroobligacji.

1,30%, jednak nie mniej
ni˝ 130 USD/130 EUR.

6.

Wykup euroobligacji.

0,10% wartoÊci nominalnej, jednak
nie wi´cej ni˝ 50 USD/40 EUR.

7.

Przeniesienie zagranicznych instrumentów
finansowych z wyłàczeniem euroobligacji do innej
instytucji (od ka˝dego instrumentu finansowego).

0,50% wartoÊci przenoszonych
zagranicznych instrumentów
finansowych, jednak nie mniej
ni˝ 100 EUR.

UWAGI: WartoÊç przenoszonych instrumentów finansowych ustala si´:
1. jako iloczyn liczby przenoszonych instrumentów oraz ceny rynkowej z dnia
poprzedzajàcego dzieƒ zło˝enia dyspozycji w przypadku, gdy instrument
jest notowany na rynku regulowanym;
2. jako iloczyn liczby przenoszonych instrumentów oraz ceny rynkowej z ostatniego
dnia notowania w przypadku, gdy rynek regulowany, na którym był notowany dany
instrument wstrzymał lub zaprzestał prowadzenia notowaƒ danego instrumentu.
8.

Przeniesienie euroobligacji do DM.

1,30% wartoÊci przenoszonych
euroobligacji, jednak nie mniej
ni˝ 130 USD/130 EUR.

9.

Przeniesienie euroobligacji do innej instytucji.

1,30% wartoÊci przenoszonych
euroobligacji, jednak nie mniej
ni˝ 130 USD/130 EUR.
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10.

Zapisanie w rejestrze zagranicznych instrumentów
finansowych przenoszonych z innej instytucji.

Transfer elektroniczny nie mniej ni˝
50 CHF, jednak nie wi´cej ni˝ 350 CHF
w zale˝noÊci od instrumentu finansowego oraz rynku zagranicznego.
Dematerializacja i deponowanie
instrumentów finansowych
w for mie cer tyfikatu 500 CHF.

11.

11.1 Opłata za zapisane w rejestrze zagraniczne
instrumenty finansowe

0,04% war toÊci zagranicznych
instrumentów finansowych
za kwartał liczona według ceny
rynkowej w ostatnim dniu koƒczàcym
kwartał kalendarzowy, jednak
nie mniej ni˝ 2,50 EUR, 3 USD,
3 CHF, 3 AUD, 3 CAD, 2 GBP,
20 NOK, 20 SEK, 20 DKK.

UWAGI:
1. W przypadku obrotów wi´kszych ni˝ 50% wartoÊci zagranicznych instrumentów
finansowych zapisanych w rejestrze w ostatnim dniu koƒczàcym kwartał
kalendarzowy opłata nie jest pobierana.
2. W przypadku braku Êrodków w danej walucie obcej opłata mo˝e byç
pobrana w walucie polskiej, jednak nie mniej ni˝ 10 zł.
3. Sposób naliczania opłaty obowiàzuje od 1 kwietnia 2013 r.
11.2 Opłata za zapisane w rejestrze zagraniczne
instrumenty finansowe

0,15% od wartoÊci zagranicznych
instrumentów finansowych rocznie.

UWAGI:
1. Opłata pobierana na koniec ka˝dego kwartału według ceny zamkni´cia z ostatniej
sesji kwartału lub ceny zamkni´cia z ostatniego dnia notowania, w przypadku gdy
rynek regulowany, na którym był notowany dany instrument finansowy, wstrzymał
lub zaprzestał prowadzenia notowaƒ danego instrumentu.
2. Sposób naliczania opłaty obowiàzuje do dnia 31 marca 2013 r.
10 USD. Opłata pobierana w chwili
uzyskania przez Klienta prawa
do dywidendy od akcji USA.

12.

Wystawienie formularza podatkowego 1042-S.

13.

Przelew Êrodków pieni´˝nych do/od brokera
zagranicznego w zwiàzku z transakcjami
zawar tymi na rynkach zagranicznych.

0 zł

Wycofanie z rejestru zagranicznych instrumentów
finansowych instrumentu finansowego w zwiàzku
z wycofaniem go przez bank powier nik.

RównowartoÊç 40 CHF

14.

15.

Zlecenie do dyspozycji maklera (DDM).

16.

Sporzàdzenie niestandardowego raportu, zaÊwiadczenia lub innego dokumentu zgodnie z dyspozycjà
Klienta pod warunkiem zaakceptowania jego zakresu
i formy przez DM.

Prowizja ustalona ka˝dorazowo
przy zło˝eniu zlecenia, nie wy˝sza
ni˝ 200% wartoÊci prowizji wynikajàcej z wartoÊci zlecenia lub liczby instrumentów finansowych okreÊlonych
w innych punktach Taryfy prowizji
i opłat.

100 CHF
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III. POZAGIEŁDOWE INSTRUMENTY FINANSOWE*)
Lp.

Rodzaj usługi

Wysokość opłaty

1.

Dokonanie blokady pozagiełdowych instrumentów
finansowych i Êrodków pieni´˝nych lub dokonanie
wpisu o ustanowieniu zastawu na rachunku właÊcicieli pozagiełdowych instrumentów finansowych
z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez
Klientów lub ich dyspozycji.

0,30% wartoÊci nominalnej
blokowanych aktywów min. 100 zł.

UWAGI: Nie dotyczy Klientów dokonujàcych blokady z tytułu kradzie˝y dokumentu to˝samoÊci.
2.

Wystawienie Êwiadectwa depozytowego
lub duplikatu Êwiadectwa depozytowego.

60 zł

3.

Wystawienie innych zaÊwiadczeƒ/dokumentów
na wniosek Klienta – od ka˝dego instrumentu
finansowego zarejestrowanego pod odr´bnym
kodem.

30 zł

4.

Zawarcie transakcji na rynku
mi´dzybankowym na obligacjach
nominowanych w walucie polskiej:
a. Skarbu Paƒstwa,
b. pozostałe.

*)

0,10% lub prowizja negocjowana
1% lub prowizja negocjowana

rozumie si´ przez to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,
w tym bankowe papiery wartoÊciowe, o których mowa w art. 89 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.), rejestrowane poza systemem
prowadzonym przez właÊciwà izb´ rozrachunkowà; do prowizji i opłat nie wyszczególnionych
w punkcie „III. POZAGIEŁDOWE INSTRUMENTY FINANSOWE” Taryfy Prowizji i Opłat DM
(dawniej: CDM), stosuje si´ opłaty i prowizje okreÊlone w punkcie –„V. OBSŁUGA RACHUNKU
INWESTYCYJNEGO (RACHUNKU)” Taryfy Prowizji i Opłat DM (dawniej: CDM).

IV. WYMIANA WALUT
Lp.

Rodzaj usługi

1.

Wymiana walut dokonywana w zwiàzku
ze Êwiadczeniem usług maklerskich:
a. opłata pobierana przy zakupie
waluty obcej,

b. opłata pobierana przy zakupie
waluty polskiej.

Wysokość opłaty

opłata negocjowana,
jednak nie wi´cej ni˝ 0,3%
wartoÊci kwoty wymiany,
minimalnie 30 zł,
opłata negocjowana,
jednak nie wi´cej ni˝ 1%
wartoÊci kwoty wymiany,
minimalnie 100 zł.

UWAGI: Wymiana walut dokonywana jest według kursu, który nie mo˝e byç mniej
korzystny dla Klienta ni˝ kurs ogłoszony przez Bank w tabeli kursowej.
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V. OBSŁUGA RACHUNKU INWESTYCYJNEGO (RACHUNKU)
Lp.

Rodzaj usługi

Wysokość opłaty

1.

Otwarcie Rachunku.

0 zł

2.

Prowadzenie Rachunku dla osoby fizycznej
(za ka˝dy rozpocz´ty rok kalendarzowy).

60 zł

UWAGI: Klienci zawierajàcy Umow´ w drugim półroczu uiszczajà opłat´ za prowadzenie
Rachunku w wysokoÊci 30 zł.
3.

3.1 Opłata za zapisane na Rachunku
osoby fizycznej instrumenty finansowe
zarejestrowane w KDPW (opłata kwartalna):
a. dla portfela o wartoÊci do 1 mln zł,
b. dla portfela o wartoÊci powy˝ej 1 mln zł
oraz kwartalnej wartoÊci obrotu na Rachunku
powy˝ej 15% wartoÊci portfela,
c. w pozostałych przypadkach.

0 zł
0 zł
0,0005% wartoÊci instrumentów
finansowych zapisanych na Rachunku
na koniec ka˝dego miesiàca.

UWAGI:
1. Opłata za zapisane na Rachunku osoby fizycznej instrumenty finansowe naliczana
jest kwartalnie jako suma kwot wyliczanych miesi´cznie i pobierana w pierwszym
tygodniu po zakoƒczeniu kwartału.
2. Je˝eli stawka opłaty pobieranej przez KDPW jest wy˝sza od opłaty wskazanej
w punkcie 3.1 c, DM (dawniej: CDM) stosuje wysokoÊç opłaty pobieranej przez KDPW.
3. Sposób naliczania opłaty obowiàzuje od 1 kwietnia 2013 r.
3.2 Opłata za zapisane na Rachunku
osoby fizycznej instrumenty finansowe
zarejestrowane w KDPW (opłata kwartalna):
a. dla portfela o wartoÊci do 1 mln zł,
b. dla portfela o wartoÊci powy˝ej 1 mln zł.

0 zł
opłata zale˝na od war toÊci rynkowej
instrumentów finansowych, stanowiàca
równowar toÊç opłat pobieranych przez
KDPW

UWAGI:
1. Opłata:
a) pobierana jest nast´pnego dnia roboczego;
b) nie dotyczy Klientów, którzy w danym kwar tale zawarli transakcje o war toÊci
co najmniej 50% war toÊci instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku
w ostatnim dniu roboczym koƒczàcym kwar tał kalendarzowy.
2. Sposób naliczania opłaty obowiàzuje do dnia 31 marca 2013 r.
4.

Prowadzenie Rachunku, depozytu
instrumentów finansowych dla Klienta
innego ni˝ osoba fizyczna.

Opłata kwar talna, negocjowana,
zale˝na od war toÊci instrumentów
finansowych, jednak nie mniej ni˝ 50 zł.

5.

Sporzàdzenie historii Rachunku:
a. za bie˝àcy rok,
b. za ka˝dy poprzedni rok.

30 zł
50 zł
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6.

7.

8.

9.

Sporzàdzenie historii rejestru operacyjnego
za ostatnie 6 miesi´cy:
a. w Internecie,
b. w PUM (dawniej: POK CDM).
Pokrycie kosztów wysyłki do Klienta:
a. przesyłkà listownà krajowà,
b. przesyłkà listownà zagranicznà,
c. przesyłkà kurierskà krajowà.
Sporzàdzenie potwierdzenia
zawarcia transakcji:
a. za ostatnie 3 dni obrotu
na rynku regulowanym,
b. za okres poprzedzajàcy ostatnie 3 dni
obrotu na rynku regulowanym.
Przeniesienie instrumentów finansowych
do innej firmy inwestycyjnej lub do innej instytucji
prowadzàcej rachunki lub rejestry papierów
war toÊciowych (od ka˝dego instrumentu
finansowego zarejestrowanego pod odr´bnym
kodem), w tym realizacja spraw spadkowych
oraz umów cywilnoprawnych.

0 zł
0 zł do 3 stron, a od ka˝dej
nast´pnej strony 5 zł.
5 zł
15 zł
50 zł

0 zł
5 zł za stron´.
0,50% wartoÊci przenoszonych
instrumentów finansowych,
jednak nie mniej ni˝ 50 zł.

UWAGI: WartoÊç przenoszonych instrumentów finansowych ustala si´:
1. Jako iloczyn liczby przenoszonych instrumentów finansowych oraz ceny rynkowej
z dnia poprzedzajàcego dzieƒ zło˝enia dyspozycji, w przypadku gdy instrument
finansowy jest notowany na rynku regulowanym,
2. Jako iloczyn liczby przenoszonych instrumentów finansowych oraz ceny rynkowej
z ostatniego dnia notowania w przypadku gdy rynek regulowany, na którym był
notowany dany instrument finansowy wstrzymał lub zaprzestał prowadzenia notowaƒ
danego instrumentu finansowego,
3. Jako iloczyn liczby przenoszonych instrumentów finansowych oraz ceny emisyjnej,
w przypadku gdy instrument finansowy nie był i nie jest notowany na rynku regulowanym.
10.

Przeniesienie instrumentów finansowych
z jednego Rachunku na inny w DM
lub z rejestrów sponsorów (od dyspozycji):
a. w wyniku realizacji spadku, w tym równie˝
Êrodków pieni´˝nych oraz przenoszenia
instrumentów finansowych pomi´dzy
rachunkami tego samego Klienta,
b. w wyniku realizacji pozostałych
dyspozycji, np. zło˝onych na podstawie
umowy cywilnoprawnej.

50 zł

0,30% wartoÊci przenoszonych
instrumentów finansowych,
jednak nie mniej ni˝ 50 zł.

UWAGI:
1. Nie dotyczy dyspozycji deponowania instrumentów finansowych
niezwiàzanych z przeniesieniem własnoÊci.
2. WartoÊç przenoszonych instrumentów finansowych ustala si´
w sposób opisany w uwagach do punktu 9.
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11.

Dokonanie blokady instrumentów finansowych
i Êrodków pieni´˝nych na podstawie dyspozycji
Klienta, w tym z tytułu zabezpieczenia
zawieranych przez niego umów.

0,30% wartoÊci blokowanych aktywów,
jednak nie mniej ni˝ 100 zł.

UWAGI: Nie dotyczy Klientów:
1. Dokonujàcych blokady z tytułu kradzie˝y dokumentu to˝samoÊci.
2. Dokonujàcych blokady celem zabezpieczenia kredytu na zakup
instrumentów finansowych udzielanego przez Bank Pekao S.A.
3. Zawierajàcych umowy po˝yczki instrumentów finansowych.
12.

13.

14.

Wystawienie Êwiadectwa depozytowego
(w tym duplikatu Êwiadectwa) oraz imiennego
zaÊwiadczenia o prawie uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu.
Wystawienie pisemnego potwierdzenia stanu
rachunku na okreÊlony dzieƒ:
a. bie˝àcego roku,
b. do 5 lat,
c. powy˝ej 5 lat.

30 zł

20 zł
50 zł
100 zł

Wydanie informacji lub materiałów b´dàcych
realizacjà proÊby Klienta zwiàzanej z odszukaniem
dokumentacji dotyczàcej Rachunku lub informacji
zawartej w tej dokumentacji.

200 zł

Sporzàdzenie niestandardowego raportu,
zaÊwiadczenia lub innego dokumentu zgodnie
z dyspozycjà Klienta pod warunkiem zaakceptowania jego zakresu i formy przez DM.

200 zł

Wystawienie duplikatu informacji
podatkowej na podstawie dyspozycji
Klienta (za ka˝dy rok podatkowy).

30 zł

17.

Wystawienie szczegółowego zestawienia
przychodów i kosztów zawartych w informacji
podatkowej (PIT).

5 zł za stron´, jednak nie mniej
ni˝ 30 zł. W przypadku wi´kszej
liczby stron mo˝liwoÊç negocjacji.

18.

Konwersja akcji.

30 zł

19.

Przelew Êrodków pieni´˝nych:
a. do Banku Pekao S.A.,
b. przelew złotowy
do innego banku krajowego:
• za poÊrednictwem systemu
internetowego,
• pozostałe,
c. przelew walutowy
do innego banku krajowego,
d. przelew zagraniczny.

15.

16.

0 zł

1 zł
3,50 zł
5 zł + zwrot kosztów zgodnie
z taryfà Banku Pekao S.A.
5 zł + zwrot kosztów zgodnie
z taryfà Banku Pekao S.A.
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20.

Opłata za udzielenie uprawnionemu
podmiotowi na podstawie przepisów
powszechnie obowiàzujàcych informacji
czy wskazana osoba jest Klientem DM.

30 zł

UWAGI:
1. Opłata jest naliczana niezale˝nie od wyników weryfikacji i obejmuje
Êredni koszt weryfikacji, sporzàdzenia i wysłania pisemnej odpowiedzi;
2. ProÊba o uiszczenie opłaty jest kierowana do uprawnionego podmiotu,
je˝eli w danym podst´powaniu strona jest obowiàzana uiÊciç/ponieÊç wydatki,
3. Opłata jest naliczana równie˝ w przypadku uchybieƒ uprawnionego podmiotu, uniemo˝liwiajàcych pełnà odpowiedê na zapytanie; w przypadku usuni´cia powy˝szych
uchybieƒ i umo˝liwienia pełnej odpowiedzi opłata nie jest powtór nie naliczana;
4. W przypadku gdy zapytanie dotyczy kilku osób, opłata naliczana jest od ka˝dej
osoby oddzielnie;
5. W przypadku gdy zapytanie zobowiàzuje DM do podj´cia tak˝e innych czynnoÊci
ni˝ powy˝sza weryfikacja (np. sporzàdzenie historii Rachunku), podlegajà one opłacie
na podstawie odr´bnych punktów Taryfy prowizji i opłat.
21.

22.

Przyznanie lub zwi´kszenie limitu nale˝noÊci
z tytułu odroczonego terminu płatnoÊci (prowizja
uzale˝niona od wartoÊci przyznanego limitu):
do 50 000,00 zł
50 000,01 zł – 500 000,00 zł
od 500 000,01 zł
Opłata za brak Êrodków pieni´˝nych na rachunku
pieni´˝nym w wysokoÊci umo˝liwiajàcej pełnà
zapłat´ za nabyte instrumenty finansowe,
w dniu rozliczenia transakcji w KDPW.

150 zł
0,30%
0,10% + 1 000 zł
lub prowizja negocjowana.
50 zł + 0,50% wartoÊci Êrodków
brakujàcych do pełnej zapłaty
za nabyte instrumenty finansowe.

VI. SPONSOR EMISJI**)
Lp.

Rodzaj usługi

Wysokość opłaty

1.

Sporzàdzenie zestawienia obrotów na rachunku
papierów wartoÊciowych w rejestrze.

50 zł za ka˝dy rok kalendarzowy.

2.

Wystawienie duplikatu potwierdzenia nabycia
instrumentów finansowych oraz potwierdzenia
nabycia instrumentów finansowych w wyniku
realizacji dyspozycji zmiany liczby instrumentów
w potwierdzeniu.

30 zł

Wystawienie potwierdzenia nabycia instrumentów
finansowych w wyniku realizacji umowy cywilnoprawnej, nabycia spadku lub konwersji.

20 zł

3.

4.

**)

Wystawienie zaÊwiadczenia o stanie
posiadania na podstawie dyspozycji Klienta
(opłata uzale˝niona od długoÊci okresu):
a. do 5 lat,
b. powy˝ej 5 lat.

50 zł
100 zł

do prowizji i opłat nie wyszczególnionych w punkcie „VI. SPONSOR EMISJI” Taryfy Prowizji
i Opłat DM (dawniej: CDM), stosuje si´ opłaty i prowizje okreÊlone w punkcie „I. INSTRUMENTY
FINANSOWE – OBRÓT ZORGANIZOWANY” oraz w punkcie „V. OBSŁUGA RACHUNKU
INWESTYCYJNEGO (RACHUNKU)” Taryfy Prowizji i Opłat DM (dawniej: CDM).
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VII. INSTRUMENTY FINANSOWE W FORMIE DOKUMENTU, INSTRUMENTY
RYNKU NIEPUBLICZNEGO ORAZ POZOSTAŁE INSTRUMENTY FINANSOWE***)
Lp.

Rodzaj usługi

Wysokość opłaty

1.

Przeniesienie własnoÊci instrumentów
finansowych w rejestrze właÊcicieli
lub Êrodków pieni´˝nych (od dyspozycji).

Opłata negocjowana, nie wi´cej
ni˝ 0,8% war toÊci przenoszonych
instrumentów finansowych /Êrodków
pieni´˝nych, jednak nie mniej ni˝ 50 zł.

2.

Przeniesienie własnoÊci instrumentów finansowych
w rejestrze właÊcicieli lub Êrodków pieni´˝nych
w wyniku realizacji dyspozycji spadkobierców
– od ka˝dego spadkobiercy, który nabywa
instrumenty finansowe lub Êrodki pieni´˝ne.

3.

Wykonanie blokady instrumentów finansowych
i Êrodków pieni´˝nych lub dokonanie wpisu
o ustanowieniu zastawu w rejestrze właÊcicieli
instrumentów finansowych z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Klientów lub
ich dyspozycji.

50 zł

Opłata negocjowana, nie wi´cej
ni˝ 0,8% od wartoÊci blokowanych,
zastawionych instrumentów finansowych,
jednak nie mniej ni˝ 100 zł.

UWAGI: Nie dotyczy Klientów dokonujàcych blokady z tytułu kradzie˝y dokumentu to˝samoÊci.
4.

Wystawienie duplikatu zaÊwiadczenia depozytowego oraz zaÊwiadczenia depozytowego
w wyniku realizacji dyspozycji zmiany liczby
instrumentów finansowych w zaÊwiadczeniu.

30 zł

Wystawienie zaÊwiadczenia depozytowego
w wyniku realizacji umowy cywilnoprawnej
lub nabycia spadku.

20 zł

Wystawienie zaÊwiadczenia na walne
zgromadzenie spółki na podstawie
dyspozycji Klienta.

30 zł

Wystawienie zaÊwiadczenia dotyczàcego stanu
posiadania instrumentów finansowych danego
emitenta na podstawie dyspozycji Klienta.

50 zł

Sporzàdzenie historii operacji dotyczàcych
zmiany stanu posiadania instrumentów
finansowych danego emitenta w rejestrze
właÊcicieli instrumentów finansowych.

100 zł za ka˝dy rok

9.

Przyj´cie do depozytu i przechowywanie
instrumentów finansowych w depozycie.

Opłata ustalana indywidualnie
w umowie z Klientem.

10.

Zawieranie transakcji za poÊrednictwem
firmy inwestycyjnej.

Opłata ustalana indywidualnie
w umowie z Klientem.

***)

do prowizji i opłat nie wyszczególnionych w punkcie „VII. INSTRUMENTY FINANSOWE
W FORMIE DOKUMENTU, INSTRUMENTY RYNKU NIEPUBLICZNEGO ORAZ POZOSTAŁE
INSTRUMENTY FINANSOWE” Taryfy Prowizji i Opłat DM (dawniej: CDM), stosuje si´
opłaty i prowizje okreÊlone w punkcie „V. OBSŁUGA RACHUNKU INWESTYCYJNEGO
(RACHUNKU)” Taryfy Prowizji i Opłat DM (dawniej: CDM).

5.

6.

7.

8.
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DM ponosi koszty (w tym opłaty na rzecz GPW, BondSpot, zagranicznych brokerów,
banków powierników, KDPW oraz KDPW_CCP) związane ze świadczeniem usług
maklerskich oraz pobiera podatki zgodnie z przepisami prawa. Szczegółowe informacje
zawiera Pakiet Informacyjny dostępny w PUM (dawniej: POK CDM), placówkach Agenta
oraz na stronie internetowej www.cdmpekao.com.pl.
W DM istnieje możliwość negocjowania indywidualnych stawek prowizji i opłat.
Negocjowanie oznacza możliwość ustalenia na wniosek Klienta prowizji lub opłaty
w niższej wysokości niż zapisana w Taryfie prowizji i opłat DM (dawniej: CDM).

sierpień 2019

Dom Maklerski Pekao
(dawniej Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.)
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

801 140 490 (opłata za jeden impuls)
22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora)
www.cdmpekao.com.pl

