TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A.
DOTYCZĄCA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
(obowiązuje z dniem 3 stycznia 2018 r.)
I. PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. dotycząca usługi doradztwa inwestycyjnego („Tabela Opłat
i Prowizji DI”) informuje Klienta o kosztach i opłatach związanych z usługą doradztwa inwestycyjnego
świadczoną przez Noble Securities S.A. („Dom Maklerski”) na rzecz Klienta na podstawie „Regulaminu
świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego” („Regulamin”), znajdującego się na
stronie www.noblesecurities.pl w zakładce Dom Maklerski/Doradztwo inwestycyjne), który określa również
zasady zmiany Tabeli Opłat i Prowizji DI oraz informowania Klientów o tych zmianach.
2. Dom Maklerski informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z obowiązkami podatkowymi.
Opłaty i prowizje pobierane przez Dom Maklerski w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego
na podstawie Regulaminu nie obejmują podatków, których obowiązek zapłaty wynika z regulacji
obowiązujących na danym rynku i spoczywa na Kliencie korzystającym z danej usługi. Dom Maklerski nalicza
i pobiera oraz dokonuje innych czynności związanych z podatkami, o ile stosowny obowiązek nakładają na
niego obowiązujące przepisy prawa. W przypadkach określonych przepisami prawa, wysokość wybranych opłat
określonych w Tabeli Opłat i Prowizji DI zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokości wynikającej z tych przepisów. Dodatkowe informacje w tym zakresie są zawarte w „Szczegółowej
informacji dotyczącej Noble Securities S.A.” zamieszczonej na stronie internetowej Noble Securities S.A.
(w dziale Dom Maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).

II. CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCE OPŁACIE
Czynność

Wysokość opłaty

Sporządzenie raportu ze świadczenia usługi doradztwa
inwestycyjnego za dany okres
Wysłanie na wniosek Klienta korespondencji pisemnej
(list za pośrednictwem operatora pocztowego),
z wyjątkiem wysłania korespondencji związanej
z rozpatrzeniem skargi lub reklamacji Klienta
Wysłanie na wniosek Klienta korespondencji pisemnej
(przesyłka kurierska), z wyjątkiem wysłania
korespondencji związanej z rozpatrzeniem skargi
lub reklamacji Klienta

10,00 PLN za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy
objęty raportem
Opłata równa opłacie pobieranej przez operatora
pocztowego za wysłanie listu powiększonej o kwotę
20,00 PLN
Opłata równa opłacie za wysłanie przesyłki kurierskiej
powiększonej o kwotę 30,00 PLN

III. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Klient ponosi koszty komunikacji z Domem Maklerskim, np. koszty połączeń telefonicznych lub internetowych
zgodnie ze stawkami operatorów, z których korzysta.
2. Klient, poza opłatami i prowizjami określonymi w Tabeli Opłat i Prowizji DI, nie jest zobowiązany do zapłaty
opłat i prowizji pobieranych przez podmioty, z których pośrednictwa korzysta Dom Maklerski.
3. W kwocie opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski zawarte są wynagrodzenia jakie Dom Maklerski
płaci swoim agentom (agentom firmy inwestycyjnej). i innym kontrahentom (partnerom biznesowym), którzy
współdziałają z Domem Maklerskim w zakresie obsługi Klientów w związku ze świadczeniem usługi doradztwa
inwestycyjnego.
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