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TABELA OPŁAT I PROWIZJI NA RYNKI ZAGRANICZNE 
(„TOiP”)  

 
I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., zwanego dalej „DMBH”, 
pobierane są na podstawie „Umowy ramowej o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 
finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych („Umowa”). Terminy 
niezdefiniowane w niniejszej tabeli mają znaczenie nadane im w Umowie lub odpowiednim 
Regulaminie stanowiącym załącznik do Umowy. 

2. Opłaty naliczane są w złotych polskich i pobierane z rachunku pieniężnego Klienta w DMBH lub w 
inny sposób ustalony z Klientem w Umowie. Na potrzeby wyceny oraz pobierania opłat zapisy 
Rozdziału VI - Zasady wyceny instrumentów finansowych na potrzeby naliczania opłat w TOiP oraz 
naliczania i pobierania opłat z tytułu przechowywania zagranicznych instrumentów finansowych - 
stosuje się odpowiednio. 

§ 2 

1. Prowizje za czynności związane z nabyciem lub zbyciem Zagranicznych Instrumentów Finansowych 
oraz Instrumentów Finansowych Rynku OTC – jest naliczona od wartości zrealizowanego zlecenia z 
chwilą zawarcia Transakcji. 

2. Prowizja pobierana jest po otrzymaniu przez DMBH dowodu ewidencyjnego potwierdzającego 
zawarcie Transakcji, stwierdzającego realizację zlecenia Klienta w całości lub w poszczególnych 
częściach, aż do całkowitej realizacji zlecenia Klienta. 

3. Prowizja pobierana jest w Walucie Bazowej Rachunku według: 

1) Kursu Konwersji waluty, w której denominowany jest Zagraniczny Instrument Finansowy, na 
Walutę Bazową Rachunku, 

2) Kursu Konwersji Waluty Transakcji na Walutę Bazową Rachunku w przypadku Instrumentów 
Finansowych Rynku OTC. 

4. Kurs Konwersji, w rozumieniu właściwego Regulaminu świadczenia usługi, jest podawany do 
wiadomości Klienta za pośrednictwem Platformy każdorazowo w potwierdzeniu zawarcia Transakcji. 

5. Kursu Konwersji może uwzględniać opłaty z tytułu wymiany walutowej. W przypadku, gdy taka opłata 
jest pobierana DMBH informuje o tym fakcie Klientów w formie komunikatu zamieszczonego na 
stronie internetowej DMBH lub za pośrednictwem Platformy wraz z określeniem wysokości ww. 
opłaty. 

§ 3 

1. Stawki prowizji i opłat mogą być negocjowane z Klientem, gdy jest to wyraźnie zaznaczone w 
niniejszej Tabeli opłat i prowizji na rynki zagraniczne oraz rynki OTC („TOiP”) lub w Umowie. 

2. Za czynności nieujęte w TOiP obowiązują stawki prowizji i opłat negocjowane z Klientem. 

3. Prowizja negocjowana, każdorazowo ustalana jest na wniosek Klienta i naliczana jest według stawki 
stałej, ustalonej z Klientem. Prowizja negocjowana obowiązuje od następnego dnia roboczego od dnia 
zatwierdzenia stawki przez DMBH. 
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4. W przypadku wygaśnięcia prowizji negocjowanej w ustalonym okresie i niezłożenia kolejnego wniosku 
o ustalenie prowizji negocjowanej, wszystkie transakcje zawarte po wygaśnięciu ww. terminu DMBH 
rozliczać będzie wg stawek standardowych określonych TOiP lub ustalonych z Klientem w Umowie. 

§ 4 

1. DMBH ma prawo okresowo zawiesić pobieranie opłat i prowizji określonych w TOiP lub zmniejszyć ich 
wysokość, w szczególności w ramach prowadzonych przez DMBH akcji promocyjnych.  

2. DMBH ma prawo zmniejszyć wysokość opłat i prowizji określonych w TOiP, zaniechać ich pobierania 
lub różnicowania wysokości opłat w przypadku świadczenia przez DMBH na rzecz Klienta innych usług 
maklerskich (pakietowanie). 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-2, informacja o zawieszeniu lub zmniejszeniu opłaty podawana 
jest do wiadomości Klientów w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej DMBH lub 
za pośrednictwem Platformy. Treść informacji może być również przekazywana Klientom w formie 
właściwej do składania zleceń lub dyspozycji. 

§ 5 

W przypadku, gdy przewidują to obowiązujące przepisy prawa właściwe dla miejsca wykonania zlecenia lub 
wynikające z polskich przepisów prawa, do stawek opłat i prowizji, o których mowa w TOiP, zostanie 
doliczony odpowiedni podatek lub inna opłata w szczególności opłata na rzecz podmiotu nadzorującego oraz 
regulującego rynek kapitałowy w kraju miejsca wykonania zlecenia, według stawki określonej w 
obowiązujących przepisach prawa. 

§ 6 

1. Wysokość prowizji i opłat pobieranych przez DMBH ustalana jest przez DMBH na podstawie aktualnej 
oraz przewidywanej sytuacji rynkowej z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez DMBH. 

2. Prowizja pobierana od Klienta w obrocie instrumentami finansowymi jest prowizją brutto obejmującą 
koszty własne oraz koszty transakcyjne, jakie DMBH zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją 
transakcji Klienta. Z tego tytułu,  

1) Dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych - DMBH ponosi koszty transakcyjne na rzecz 
Brokera Zagranicznego obejmujące: jego marżę, koszty transakcyjne zawarcia transakcji na 
właściwym rynku zagranicznym, koszt rozliczenia transakcji przez Bank Depozytariusz. 

2) Instrumentów Finansowych Rynku OTC - DMBH ponosi koszty własne na rzecz Partnera 
Zagranicznego dostarczającego płynność oraz koszt rozliczenia tych transakcji. 

3. Wysokość kosztów transakcyjnych, o których mowa w pkt. 2 ma charakter zmienny uzależniony od 
rodzaju instrumentu finansowego oraz miejsca wykonania zlecenia. Informacja o wysokości kosztów 
transakcyjnych dostępna na żądanie Klienta złożone w formie właściwej do składania Dyspozycji. 

4. Z zastrzeżeniem pkt. 5 prowizja netto stanowi przychód DMBH. 

5. W przypadku, gdy DMBH zawrze z podmiotami trzecimi umowę o wykonywanie czynności 
agencyjnych lub umowę w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń, prowizja netto może być 
przedmiotem podziału pomiędzy DMBH a tymi podmiotami w proporcji określonej we wspomnianych 
umowach. Informacja o proporcji podziału prowizji netto jest dostępna na żądanie Klienta złożone w 
formie właściwej do składania Dyspozycji. 
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II.  Informacja na temat zakresu wykonywanych czynności oraz usług świadczonych przez DMBH 
w ramach pakietu opłat w TOiP 
 
 

1. Zakres wykonywanych czynności oraz usług świadczonych przez DMBH w ramach pakietów opłat 
Standard oraz Premium. 

 Rodzaj czynności/Usługi STANDARD PREMIUM 

1 Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów 
finansowych  

x x 

2 Otrzymywanie rekomendacji inwestycyjnych w ramach usługi doradztwa 
inwestycyjnego  

 x 

3 Indywidualna obsługa maklerska  x 

4. Przesyłanie informacji rynkowej za pośrednictwem SMS  x 

5 Przesyłanie informacji rynkowej poczta elektroniczną: biuletyn dzienny  x 

 

2. Szczegółowy opis oraz zakres czynności oraz usług, o których mowa w pkt. 1 powyżej, podawany jest 
do wiadomości Klientów w formie Komunikatu DMBH, w sposób określony w odpowiednim 
regulaminie usługi - właściwym dla przekazywania Klientom informacji o charakterze ogólnym tj.: za 
pośrednictwem strony internetowej DMBH, w POK DMBH lub na życzenie Klienta drogą telefoniczną. 

3. DMBH może rozszerzyć zakres czynności wchodzących w skład pakietu Standard lub pakietu 
Premium, powyższa zmiana nie wymaga zmiany TOiP w sposób określony w odpowiednim 
regulaminie usługi. Informację o rozszerzeniu pakietu, DMBH podaje do wiadomości Klientów w 
formie i sposób, o którym mowa w pkt.2 powyżej.  
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III.  OPŁATY DMBH 
 

 Rodzaj czynności STANDARD PREMIUM 
 

1 
Otwarcie rejestru instrumentów finansowych oraz rachunku 
pieniężnego. 

0 zł 0 zł 

2 Prowadzenie rejestru instrumentów finansowych oraz 
rachunku pieniężnego. 

0 zł 0 zł 

3 Wystawienie potwierdzenia otwarcia/zamknięcia rachunku 
Klienta. 

25 zł 0 zł 

4 
Wysłanie okresowego wyciągu ze stanu rachunku oraz jego 
historii w terminach określonych w regulaminie usługi 
maklerskiej. 

0 zł 0 zł 

5 

Sporządzenie powtórnego wyciągu, zaświadczenia o stanie 
konta, rejestru lub historii instrumentów finansowych, 
rachunku pieniężnego: 

- z bieżącego roku 

- z poprzedniego roku 

- z okresu wcześniejszego niż poz. powyżej 

(Opłata pobierana jest za każde zaświadczenie, a w 
przypadku historii rachunku - za każdy rozpoczęty rok 
kalendarzowy) 

 
 
 

10 zł 

20 zł 

50 zł 
0 zł 

6 
Sporządzenie oraz udzielenie informacji biegłym rewidentom 
o stanie rachunków Klienta w DMBH w związku z 
przeprowadzanym audytem u Klienta. 

50 zł 0 zł 

7 

Sporządzenie w formie elektronicznej dokumentów, o których 
mowa w punktach 5 i 6 powyżej oraz ich przekazanie za 
pośrednictwem elektronicznych nośników informacji lub 
innych urządzeń technicznych. 

50 zł 0 zł 

8 

Sporządzenie duplikatu dowodu nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych, duplikatu: PIT-8C, formularza 
IFT lub innego dokumentu podatkowego. 

(Opłaty pobierane są przed sporządzeniem dokumentu) 

50 zł 0 zł 

9 Wystawienie upomnienia w związku z powstaniem salda 
debetowego na rachunku. 

10 zł 0 zł 

10 

Przekazanie na żądanie klienta rozmowy telefonicznej 
klienta z pracownikiem DM na nośniku magnetycznym 
(CD/DVD). 

(Opłata za czynność) 

50 zł 0 zł 

11 

Wysłanie zawiadomienia o zawarciu transakcji: 

- w formie papierowej, 

- pocztą elektroniczną (email), 

- za pośrednictwem innych urządzeń technicznych oraz 
elektronicznych nośników informacji innych niż poczta 
elektroniczna. 

 

Wg stawek w pkt. 12 

0 zł 

Opłata negocjowana 

0 zł 

12 

Wysłanie dokumentów do Klienta: 

- listem zwykłym 

- listem poleconym  

- pocztą kurierską na terenie Polski 

- pocztą kurierską poza granice Polski 

(Opłata obejmuje koszt przesyłki oraz opłatę za czynność) 

5 zł 

10 zł 

50 zł 

Wg kosztów wysyłki+20 zł 

 

0 zł 

0 zł 

0 zł 

Wg kosztów wysyłki 

 



5 
 

13 

Wykonanie przelewu środków pieniężnych: 

- w PLN na rachunek w Banku Handlowym w Warszawie 

SA 

- w PLN na rachunek w innym banku krajowym lub 
firmie inwestycyjnej 

- w PLN poza granice Polski lub w innej walucie 

 

0 zł 

 

5 zł 

Koszt przelewu w banku 
realizującym przelew+20 zł. 

 

0 zł 

 

0 zł 

Koszt przelewu w banku 
realizującym przelew 

14 Deponowanie certyfikatów opiewających na zagraniczne 
instrumenty finansowe 

200 zł 0 zł 

15 

Zapisanie zagranicznych instrumentów finansowych 
transferowanych z innej instytucji finansowej. 

(Opłata z tytułu przyjęcia transferu instrumentów finansowych 
ponoszona przez DMBH na rzecz innych podmiotów 
uczestniczących w transferze) 

Koszt transferu  

poniesiony przez DMBH 
0 zł 

16 

1) Przeniesienie zagranicznych instrumentów finansowych 
oznaczonych jednym kodem w obrębie DMBH: 

- bez zmiany prawa własności 

- w przypadku zmiany prawa własności w wyniku 
działu spadku 

 
 

100 zł 

200 zł 

 

0 zł 

0 zł 

 
- w przypadku zmiany prawa własności na podstawie 

umowy cywilno-prawnej, darowizny, zamiany akcji, 
aportu (opłata pobierana za transakcję) 

0,3 % wart. rynkowej, nie mniej niż 200 zł. Dla 
transakcji o wart. > 500 tys. zł - opłata negocjowana 

 

 

2) Przeniesienie papierów wartościowych oznaczonych 
jednym kodem do innej firmy inwestycyjnej lub banku 
powierniczego: 

- na inny rachunek Klienta 

- w przypadku zmiany prawa własności w wyniku 
umowy cywilnoprawnej, działu spadku, umowy 
darowizny, zamiany akcji, aportu. 

(Opłaty ponoszone są za każdy rodzaj papieru wartościowego 
oznaczonego jednym kodem ISIN i są płatne przed 
dokonaniem transferu wg ich wyceny rynkowej sporządzonej 
w sposób określony w Rozdziale VI pkt 2 TOiP z 
zastrzeżeniem, że jako Dzień wyceny rozumie się dzień 
roboczy poprzedzający złożenie polecenia ich przeniesienia). 

0,7 % nie mniej niż 300 zł. Dla transakcji o wart. > 500 
tys. zł – opłata negocjowana 

17 

Opłata za przechowywanie zagranicznych instrumentów 
finansowych  

(Opłata pobierana miesięcznie wg. zasad określonych w 
Rozdziale VI TOiP);  

[Możliwość negocjacji stawki prowizji] 

0,008% 
wartości instrumentów finansowych 
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18 

Opłata za prowadzenie rejestru zagranicznych 
instrumentów finansowych 

 

 [Możliwość negocjacji stawki prowizji] 

Nie dotyczy 

Opłata naliczana jest na 

koniec każdego miesiąca 

(„Dzień Wyceny”) w wys. 

0,125 % średniomiesięcznej 

wartości aktywów, lecz nie 

mniej niż 500 zł oraz 

pobierana z rachunku 

Klienta, w terminie do 10 

dnia roboczego miesiąca 

bezpośrednio następującego 

po 3 miesięcznym okresie 

rozliczeniowym jako: 

1) suma naliczonych opłat z 
3 kolejnych miesięcy 
poprzedzających jej 
zaksięgowanie w wysokości, 
o której mowa powyżej  

lub 

w przypadku, gdy Klient 
wygenerował w okresie ww. 
3 miesięcy prowizję, o której 
mowa w Rozdziale IV TOiP: 

2) w wysokości kwoty 
różnicy pomiędzy: sumą 
opłat, z ppkt 1) powyżej, a 
sumą prowizji, naliczonej w 
sposób, o którym mowa 
rozdziale IV TOiP 
wygenerowanej przez 
Klienta w okresie ww. 3 
miesięcy, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku, gdy kwota 
różnicy przyjmie wartość 
ujemną opłata z tytułu 
prowadzenia rejestru 
zagranicznych instrumentów 
finansowych wynosi 0 zł.  
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IV.  PROWIZJE I OPŁATY ZA PO ŚREDNICTWO W OBROCIE ZAGRANICZNYMI 
INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

PAKIET STANDARD; PAKIET PREMIUM 
 

1. AKCJE, ETF - prowizje z tytułu zawarcia transakcji za pośrednictwem platformy transakcyjnej 
                             [prowizje naliczane od wartości zrealizowanej transakcji] 

1.1 Stawki prowizji dla zleceń składanych za pośrednictwem platformy transakcyjnej: 

  Giełda 
Stawka 
prowizji 

Opłata 
minimalna 

  Athens Exchange (AT)  0,7% 20 EUR 

  Australian Securities Exchange (ASX) 0,5% 30 AUD 

  BME Spanish Exchanges (SIBE) 0,5% 20 EUR 

  Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (MIL) 0,5% 20 EUR 

  Budapest Stock Exchange (BUX) 0,5% 20 EUR 

  Deutsche Börse (XETRA) (FSE) 0,5% 20 EUR 

  Hong Kong Exchanges (HKEX)  0,5% 200 HKD 

  Johannesburg Stock Exchange (JSE) 0,7% 200 ZAR 

  London Stock Exchange (IOB) (LSE_INTL) 0,5% 25 USD 

  London Stock Exchange SETS Market (LSE_SETS) 0,5% 15 GBP 

  NASDAQ OMX Copenhagen (CSE) 0,5% 150 DKK 

  NASDAQ OMX Helsinki (HSE) 0,5% 20 EUR 

  NASDAQ OMX Stockholm (SSE) 0,5% 150 SEK 

  NYSE Euronext Amsterdam (AMS) 0,5% 20 EUR 

  NYSE Euronext Brussels (BRU) 0,5% 20 EUR 

  NYSE Euronext Lisbon (LISB) 0,5% 20 EUR 

  NYSE Euronext Paris (PAR) 0,5% 20 EUR 

  Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE) 0,5% 150 NOK 

  Prague Stock Exchange (PRA) 0,7% 600 CZK 

  Singapore Exchange (SGX-ST)  0,5% 40 SGD 

  SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) (VX) 0,5% 20 CHF 

  SIX Swiss Exchange (SWX) 0,5% 20 CHF 

  Tokyo Stock Exchange (TYO) 0,5% 2000 JPY 

  Toronto Stock Exchange (TSE) 0,5% 25 CAD 

  Wiener Börse/Vienna Stock Exchange (VIE) 0,5% 20 EUR 

  

US MAIN Exchanges (AMEX; NASDAQ; NSC; NYSE) - dla Akcji lub ETF 
      o wartości równej lub większej niż 10 USD za jedną akcje lub ETF 

0,5% 25 USD 

  

US MAIN Exchanges (AMEX; NASDAQ; NSC; NYSE) - dla akcji lub ETF 
      o wartości mniejszej niż 10 USD za jedną akcje lub ETF  

0,04 USD  
za 1 akcję lub 

ETF  
25 USD 

 
1.2 Stawki prowizji dla zleceń składanych w formie bezpośredniej w Punkcie Obsługi Klientów lub Punkcie 

Przyjmowania Zleceń: 

1,5% wartości transakcji bez względu na miejsce wykonania zlecenia nie mniej niż opłata minimalna 
właściwa dla miejsca wykonania zlecenia, o którym mowa w ppkt. 1.1 powyżej. 

* możliwość negocjacji prowizji 



8 
 

 
VI. ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA POTRZ EBY NALICZANIA 

OPŁAT W TOIP ORAZ NALICZANIA I POBIERANIA OPŁAT Z T YTUŁU 
PRZECHOWYWANIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWY CH 
 

1. ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA PRZECHOWYWANIE  ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W DMBH 

Opłaty naliczane są miesięcznie od wartości Zagranicznych Instrumentów Finansowych zapisanych w Rejestrze 
Instrumentów Finansowych w złotych polskich w przedostatnim dniu roboczym miesiąca („Dzień Wyceny”) 
i księgowane najpóźniej do 10-go dnia po jego zakończeniu. 

2. ZASADY DOKONYWANIA WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, NA POTRZEBY NALICZANIA OPŁAT, O KTÓRYCH 

MOWA W TOIP 

Opłaty, o których mowa w TOiP, a których wysokość wyznaczana jest na podstawie wartości instrumentów 
finansowych (w tym Opłaty za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych oraz Opłaty za 
prowadzenie rejestru zagranicznych instrumentów finansowych) naliczane są w oparciu o wycenę rynkową tych 
instrumentów finansowych w następujący sposób: 

a) akcje, prawa do akcji, ETF-y, certyfikaty notowane na zagranicznym rynku regulowanym - według kursu 
zamknięcia tego instrumentu finansowego ustalonego na sesji w Dniu Wyceny, po przeliczeniu na złote 
polskie wg. średniego kursu NBP z Dnia Wyceny. 

W przypadku, gdy, instrument finansowy notowany jest na więcej niż jednym zagranicznym rynku 
regulowanym - na potrzeby wyceny przyjmuje się najniższy kurs zamknięcia z tych rynków po przeliczeniu 
na złote polskie wg. średniego kursu NBP z Dnia Wyceny.  

b) obligacje i inne papiery dłużne – według ich wartości nominalnej; 

c) inne papiery wartościowe - według ich ceny emisyjnej a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny 
emisyjnej - według ich ceny nominalnej. 

3. ZASADY POBIERANIA OPŁAT Z TYTUŁU PRZECHOWYWANA ORAZ PROWADZENIA REJESTRU ZAGRANICZNYCH 

INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W DMBH 

1) Opłaty pobierane są z rachunku pieniężnego Klienta, chyba że Umowa stanowi inaczej.  

2) W przypadku, gdy Klient posiada rachunek pieniężny prowadzony w więcej niż jednej Walucie Bazowej 
DMBH pobiera środki w pierwszej kolejności z rachunku prowadzonego w PLN. W przypadku braku pokrycia 
pełnej kwoty należności w PLN, DMBH w dalszej kolejności pobiera kwotę należności z rachunku 
pieniężnego prowadzonego w innej Walucie Bazowej z zachowaniem następującej kolejności EUR, USD, 
GBP, CHF aż do jej całkowitego zaspokojenia. 

3) W przypadku pobierania należnej DMBH opłaty, w innej Walucie Bazowej niż PLN, DMBH dokonuje 
przeliczenia kwoty należności DMBH wyrażonej w złotych polskich na Walutę Bazową według średniego 
kursu NBP obowiązującego w dniu pobrania. 

 
Tabela opłat i prowizji obowiązuje od dnia 06.10.2015 r. 


