
 

 

 

 

Komunikat 

Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. 

z dnia 15 maja 2014 r. 
 

 

w sprawie opłat pobieranych przez DMBH z tytułu wymiany walutowej w ramach usług 

świadczonych na podstawie Regulaminu dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych oraz 

Umowy ramowej o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz 

prowadzenie rejestrów i rachunków w celu nabywania i zbywania Zagranicznych 

Instrumentów Finansowych 

 

Na podstawie zapisów Umowy ramowej o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych oraz prowadzenie rejestrów i rachunków dotyczących Wymiany 

walutowej Brakującej wartości pokrycia oraz Wymiany walutowej na podstawie Dyspozycji 

(w rozumieniu zapisów Aneksu nr 1 do Umowy ramowej) ustala się, co następuje: 

1. Wymiana walutowa Brakującej wartości pokrycia 

1) Wymiana walutowa Brakującej wartości pokrycia jest wykonywana przez DMBH 

w Banku Handlowym w Warszawie S.A, z którym DMBH zawarł stosowną 

umowę („Bank”) wg kursu wymiany ogłoszonego w Tabeli Kusów Walut dla 

klientów indywidualnych obowiązującego w chwili dokonania Wymiany 

walutowej Brakującej wartości pokrycia. 

2) Z tytułu wymiany, o której mowa w ust. 1 DMBH pobiera opłatę w wysokości   

200 zł od jednostkowej operacji wymiany (opłata za czynność). 

2. Wymiana walutowa na podstawie Dyspozycji 

1) Wymiana walutowa  na podstawie Dyspozycji jest wykonywana przez DMBH w 

Banku, o którym mowa w ust.1 powyżej, po kursie wymiany ustalonym z 

Klientem w formie właściwej do składania dyspozycji, przed dokonaniem 

wymiany.  

2) Kurs wymiany zawiera opłatę (marżę) DMBH w wysokości nie wyższej  niż 

spread walutowy podany w Tabeli Kursów Walut dla klientów indywidualnych, 

publikowany codziennie na stronie internetowej Banku www.citibank.pl – Kursy 

walut. Wysokość opłaty (marży) DMBH za daną wymianę walutowa jest 

podawana do wiadomości Klienta na żądanie Klienta złożone w formie właściwej 

do składania dyspozycji. 

3) Kurs wymiany może być przedmiotem negocjacji z Klientem. 

4) Minimalna kwota Wymiany walutowej na podstawie Dyspozycji wynosi 

równowartość 100 000 tys. zł wg kursu średniego prezesa NBP z dnia 

poprzedzającego dzień wymiany walutowej. 

3. Komunikat wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r.  


