TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A.
(obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.)
I.

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. („Tabela opłat i prowizji”) informuje Klienta o kosztach i opłatach
związanych z usługą maklerską świadczoną przez Noble Securities S.A. („Dom Maklerski”) na rzecz Klienta na
podstawie „Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia
rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” („Regulamin”) znajdującego się na stronie
www.noblesecurities.pl w dziale Dom Maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty, który określa również
zasady zmiany w Tabeli opłat i prowizji oraz informowania Klientów o tych zmianach.
2. Tabela opłat i prowizji wskazuje łączną cenę, którą Klient ma zapłacić, z wyszczególnieniem opłat, kosztów
i wydatków oraz wszelkich podatków płatnych za pośrednictwem Domu Maklerskiego lub jeśli nie można
określić dokładnej ceny, podstawę jej obliczenia, aby Klient mógł ją zweryfikować. W przypadkach
określonych przepisami prawa, wysokość wybranych opłat określonych w Tabeli opłat i prowizji zostanie
powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z tych przepisów.
3. Niezależnie od powyższego Tabela opłat i prowizji zawiera również informacje o możliwości wystąpienia
innych kosztów, w tym podatków, związanych z transakcjami zawartymi w związku z danym instrumentem
finansowym lub ww. usługą maklerską, którymi może być obciążony Klient, a które nie są płatne Domowi
Maklerskiemu ani za pośrednictwem Domu Maklerskiego. W szczególności Dom Maklerski informuje, że
inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z obowiązkami podatkowymi. Opłaty i prowizje pobierane
przez Dom Maklerski w związku ze świadczeniem usług maklerskich 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.
Dodatkowe informacje w tym zakresie są zawarte w „Szczegółowych informacjach dotyczących Noble
Securities S.A.” zamieszczonych na stronie internetowej Domu Maklerskiego (w dziale Dom
Maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).
4. Koszty niektórych usług mogą się zwiększyć dla Klienta, ponad opłaty i prowizje pobierane przez Dom
Maklerski w związku z odrębnymi umowami zawieranymi przez Klienta z osobami trzecimi, w tym umowami
zawieranymi za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Umowy te określają zasady, warunki i wysokość
zwiększenia kosztów. Dom Maklerski może działać jako płatnik w związku z takimi umowami, naliczając
i pobierając stosowne podatki, o ile wynika to z umowy lub o ile Klient tak postanowi i uzgodni to z Domem
Maklerskim. Klient może być również zobowiązany do ponoszenia takich kosztów samodzielnie, jeśli to wynika
z umowy zawartej przez Klienta z osobami trzecimi, np. kosztami prowadzenia rachunku bankowego czy
rachunku pieniężnego, na który Dom Maklerski przekazuje środki pieniężne Klienta z rachunku pieniężnego
prowadzonego przez Dom Maklerski.
II. USŁUGI I CZYNNOŚCI, ZA KTÓRE DOM MAKLERSKI NIE POBIERA OPŁAT
1. Otwarcie Rachunku.
2. Prowadzenie Rachunku Premium.
3. Sporządzenie wyciągu o aktualnym stanie Rachunku.
4. Sporządzenie wyciągu z historii Rachunku za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych (wliczając w to miesiąc,
w którym składana jest dyspozycja Klienta).
5. Korzystanie z możliwości składania Zleceń OTP, w tym przyznanie limitu maksymalnej wysokości
należności Domu Maklerskiego z tego tytułu.
6. Zamknięcie Rachunku.
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III. OPŁATY DOTYCZĄCE OBSŁUGI RACHUNKU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH
ZADANIA CENTRALNEJ REJESTRACJI WYKONYWANE SĄ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Czynność

Wysokość opłaty

Prowadzenie Rachunku Standard

80 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy

Udostępnienie kopii rozmowy telefonicznej Domu
Maklerskiego z Klientem
25 zł za kopię każdej nagranej rozmowy telefonicznej
Udostępnienie
kopii
zapisu
korespondencji 25 zł za zapis
elektronicznej Domu Maklerskiego z Klientem
elektronicznej
Sporządzenie wyciągu z historii Rachunku za
wcześniejszy okres niż za ostatnie 12 miesięcy
kalendarzowych (wliczając w to miesiąc, w którym
składana jest dyspozycja Klienta)

każdej

strony

korespondencji

10 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy
wcześniejszy niż ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych
(wliczając w to miesiąc, w którym składana jest
dyspozycja Klienta)

Sporządzenie informacji o stanie Rachunku innej niż 50 zł
aktualna
Przyjęcie do wykonania wniosku (żądania) Klienta 30 zł od wniosku (żądania) dotyczącego danego
uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na Rachunku
okaziciela spółki publicznej o wystawienie imiennego
zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu spółki publicznej
Wykonanie warrantów – opłata za czynność

50 zł

Pośrednictwo w zamianie IF imiennych na IF na 50 zł
okaziciela lub odwrotnie
Ewidencjonowanie IF o łącznej wartości powyżej Opłata w wysokości równej stawce opłaty stosowanej
1 000 000 zł (według stanu na koniec miesiąca przez właściwą izbę rozrachunkową w stosunku do
kalendarzowego) na Rachunku osób fizycznych Domu Maklerskiego z tytułu przechowywania IF
i jednostek organizacyjnych nieposiadających w danym miesiącu kalendarzowym – opłata jest
osobowości prawnej
pobierana od Klientów najpóźniej na koniec
następnego miesiąca w stosunku do miesiąca jej
naliczenia
Ewidencjonowanie IF o łącznej wartości powyżej Opłata w wysokości równej 150% stawki opłaty
1 000 000 zł (według stanu na koniec miesiąca stosowanej przez właściwą izbę rozrachunkową
kalendarzowego) na Rachunku osób prawnych
w stosunku do Domu Maklerskiego z tytułu
przechowywania
IF
w
danym
miesiącu
kalendarzowym – opłata jest pobierana od Klientów
najpóźniej na koniec następnego miesiąca w stosunku
do miesiąca jej naliczenia (istnieje możliwość
negocjowania wysokości opłaty pobieranej przez Dom
Maklerski)
Zablokowanie IF w związku z zabezpieczeniem na IF
(w tym zastawem) lub wystawieniem imiennego
świadectwa depozytowego lub jego duplikatu
(z wyłączeniem blokady związanej z ofertą odkupu
akcji przez emitenta lub wezwaniem na sprzedaż lub
zamianę IF)
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0,20 % wartości blokowanych IF (tej samej serii lub
o tym samym kodzie ISIN), ustalonej jako wyższa
spośród
wartości
określonych
w
jeden
z następujących sposobów:
1) ostatni kurs zamknięcia – w przypadku IF będących
w obrocie zorganizowanym,
2) wartości nominalnej,
ale nie mniej niż 100 zł za dany IF, z zastrzeżeniem
możliwości negocjowania wysokości opłaty pobieranej
przez Dom Maklerski

Zablokowanie IF w związku z wystawieniem 50 zł
imiennego świadectwa depozytowego na potrzeby
oferty odkupu akcji przez emitenta lub wezwania na
sprzedaż lub zamianę IF
Zablokowanie Rachunku w związku z dyspozycją 0,20 % wartości IF (tej samej serii lub o tym samym
Klienta
kodzie ISIN) zapisanych na Rachunku, ustalonej jako
wyższa spośród wartości określonych w jeden
z następujących sposobów:
1) ostatni kurs zamknięcia – w przypadku, IF będących
w obrocie zorganizowanym,
2) wartości nominalnej,
ale nie mniej niż 100 zł za dany IF, z zastrzeżeniem
możliwości negocjowania wysokości opłaty pobieranej
przez Dom Maklerski
Zablokowania obligacji w związku ze złożeniem przez 50 zł
obligatariusza dyspozycji żądania wykupu
Zapisanie IF na Rachunku w wyniku ich nabycia 50 zł od danego IF (tej samej serii lub o tym samym
w drodze spadku (z wyłączeniem IF spadkodawcy kodzie ISIN) określonego w dokumentach będących
przenoszonych z innej firmy inwestycyjnej)
podstawą ich zapisania na Rachunku
Zapisanie IF na Rachunku w wyniku ich nabycia
w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym
w inny sposób niż w wyniku spadku (z wyłączeniem IF
przenoszonych z innej firmy inwestycyjnej)

0,20 % wartości zapisywanych IF (tej samej serii lub
o tym samym kodzie ISIN), ustalonej jako wyższa
spośród
wartości
określonych
w
jeden
z następujących sposobów:
1) ostatni kurs zamknięcia – w przypadku, IF będących
w obrocie zorganizowanym,
2) wartość określona w umowie – w przypadku, gdy
zapisanie IF następuje na podstawie umowy,
3) wartość nominalna,
ale nie mniej niż 100 zł za dany IF, z zastrzeżeniem
możliwości negocjowania wysokości opłaty pobieranej
przez Dom Maklerski

Przeniesienie IF do innej firmy inwestycyjnej, w tym 0,50 % wartości przenoszonych IF (o tym samym
w wyniku ich nabycia w drodze spadku
kodzie ISIN), ustalonej jako wyższa spośród wartości
określonych w jeden z następujących sposobów:
1) ostatni kurs zamknięcia – w przypadku, IF będących
w obrocie zorganizowanym,
2) wartość określona w umowie – w przypadku, gdy
zapisanie IF następuje na podstawie umowy,
3) wartość nominalna,
ale nie mniej niż 100 zł oraz nie więcej niż 10 000 zł
za dany IF
Przeniesienie IF w związku z ofertą odkupu akcji przez 0,50 % wartości przenoszonych IF, ustalonej jako
emitenta
wartość transakcji, ale nie mniej niż 50 zł,
z zastrzeżeniem możliwości negocjowania wysokości
opłaty pobieranej przez Dom Maklerski
Wystawienie instrukcji rozrachunkowej w związku
z transakcją płatną, realizowaną za pośrednictwem
KDPW (z wyłączeniem oferty odkupu akcji przez
emitenta)
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0,10% wartości transakcji, jednak nie mniej niż 100 zł
za dany IF (o tym samym kodzie ISIN), przy czym
istnieje możliwość negocjowania wysokości opłaty
pobieranej przez Dom Maklerski

Złożenie zapisu na IF

Zgodnie z dokumentem ofertowym

Nieterminowe uregulowanie spłaty należności wobec Odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia od
Domu Maklerskiego, w tym z tytułu wystąpienia salda kwoty przeterminowanych zobowiązań wobec Domu
debetowego (ujemnego) na Rachunku Pieniężnym Maklerskiego
Klienta lub z tytułu wykonania Zlecenia OTP Klienta
Sporządzenie szczegółowego zestawienia przychodów 100 zł
i kosztów zawartych w informacji podatkowej PIT 8C,
z wyjątkiem gdy jest to związane z rozpatrzeniem
skargi Klienta
Wystawienie korekty informacji podatkowej PIT 8C 100 zł
w związku z otrzymaniem przez Dom Maklerski
dodatkowych informacji, w tym dotyczących kosztów
uzyskania przychodu przez Klienta
Wydanie duplikatu informacji podatkowej PIT 8C

50 zł

Krajowy przelew środków pieniężnych Klienta

Opłata w wysokości opłaty pobranej przez bank od
Domu Maklerskiego za dany przelew, ale nie mniej niż
3 zł za przelew

Zagraniczny przelew środków pieniężnych Klienta

Opłata w wysokości opłaty pobranej przez bank od
Domu Maklerskiego za dany przelew powiększonej
o kwotę 100 zł

Wysłanie na wniosek Klienta, w ramach świadczonych Opłata równa opłacie pobieranej przez operatora
usług maklerskich, korespondencji pisemnej (list za pocztowego za wysłanie listu powiększonej o kwotę
pośrednictwem operatora pocztowego), z wyjątkiem 20 zł
wysłania korespondencji związanej z rozpatrzeniem
skargi Klienta i potwierdzenia wykonania zleceń
Wysłanie na wniosek Klienta, w ramach świadczonych Opłata równa opłacie za wysłanie przesyłki kurierskiej
usług
maklerskich,
korespondencji
pisemnej powiększonej o kwotę 30 zł
(przesyłka kurierska), z wyjątkiem wysłania
korespondencji związanej z rozpatrzeniem skargi
Klienta i potwierdzenia wykonania zleceń
Przedterminowy wykup certyfikatów inwestycyjnych 50 zł
na żądanie Klienta
Wydanie zaświadczenia

50 zł

Potwierdzanie wykonania zleceń za dany dzień 5 zł za każdy list
w formie listowej
Wykonanie usług lub czynności innych niż Opłata negocjowana
określone w częściach: II – V Tabeli opłat i prowizji
IIIA. OPŁATY DOTYCZĄCE OBSŁUGI RACHUNKU W ZAKRESIE INSTRMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH
ZADANIA W ZAKRESIE CENTRALNEJ REJESTRACJI WYKONYWANE SĄ POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Za każdą czynność dotyczącą IF, dla których zadania w zakresie centralnej rejestracji wykonywane są poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - opłata w wysokości równej stawki opłaty stosowanej przez właściwą izbę
rozrachunkową w stosunku do Domu Maklerskiego z tytułu wykonania takiej czynności, powiększona o 50% tej
opłaty.
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IV. PROWIZJE W OBROCIE IF OD ZLECEŃ WYKONYWANYCH W OBROCIE ZORGANIZOWANYM - DYSPOZYCJE
SKŁADANE OSOBIŚCIE LUB PRZEKAZYWANE ZA POMOCĄ TELEFONU
A. Obrót akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, certyfikatami lub warrantami
Wartość zlecenia w złotych
do 5 000,00
od 5 000,01 do 50 000,00
od 50 000,01 do 100 000,00
od 100 000,01 do 250 000,00
powyżej 250 000,00

Wysokość prowizji uzależniona od wartości zlecenia w złotych
1,30 % wartości zlecenia, ale nie mniej niż 10 zł
0,80 % wartości zlecenia + 25 zł
0,70 % wartości zlecenia + 75 zł
0,60 % wartości zlecenia + 175 zł
0,50 % wartości zlecenia + 425 zł

Transakcje odwrotne akcjami (kupno następujące po sprzedaży akcji lub sprzedaż następująca po kupnie akcji
o tym samym kodzie ISIN na tej samej sesji) - 0,25 % wartości zlecenia, nie mniej niż 10 zł.
B. Obrót obligacjami lub listami zastawnymi
Wartość zlecenia w złotych
do 50 000
powyżej 50 000

Wysokość prowizji uzależniona od wartości zlecenia w złotych
0,25 % wartości zlecenia + 5 zł
0,20 % wartości zlecenia + 25 zł

C. Obrót derywatami
Rodzaj derywatu
Kontrakty terminowe na akcje
Kontrakty terminowe na kursy walut
Kontrakty terminowe pozostałe,
w tym na indeksy giełdowe
Opcje
Jednostki indeksowe MiniWIG20
Wygaśnięcie kontaktu terminowego
(wszystkie typy) oraz opcji

Wysokość prowizji
4 zł / sztukę
0,50 zł / sztukę
14 zł / sztukę
2,50 % wartości transakcji, ale nie mniej niż 3 zł i nie więcej niż 15
zł / sztukę
1 % wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł / sztukę
9 zł / sztukę

Transakcje odwrotne kontraktami terminowymi na indeks giełdowy (kupno następujące po sprzedaży
kontraktu lub sprzedaż następująca po kupnie kontraktu o tym samym kodzie ISIN na tej samej sesji) – prowizja
w wysokości 12 zł / sztukę.
Prowizje w zakresie pozycji A – C mogą być indywidualnie negocjowane z Klientem w zależności od wielkości
aktywów na Rachunku i/lub obrotów na Rachunku.
V. PROWIZJE W OBROCIE IF OD ZLECEŃ WYKONYWANYCH W OBROCIE ZORGANIZOWANYM - DYSPOZYCJE
PRZEKAZYWANE ZA POMOCĄ SIECI INTERNET
Instrument finansowy
Akcje, prawa do akcji, prawa poboru,
certyfikaty lub warranty
Obligacje lub listy zastawne
Kontrakty terminowe na akcje
Kontrakty terminowe na kursy walut
Kontrakty terminowe pozostałe,
w tym na indeksy giełdowe
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Wysokość prowizji uzależniona od wartości zlecenia w złotych
lub prowizja za sztukę
0,38 %, ale nie mniej niż 10 zł / zlecenie
0,20 %, ale nie mniej niż 5 zł / zlecenie
3 zł / sztukę
0,40 zł / sztukę
9 zł / sztukę

Opcje
Jednostki indeksowe MiniWIG20

2 %, ale nie mniej niż 2 zł i nie więcej niż 12 zł / sztukę
0,45 %, ale nie mniej niż 5 zł / sztukę

Transakcje odwrotne akcjami (kupno następujące po sprzedaży akcji lub sprzedaż następująca po kupnie
akcji o tym samym kodzie ISIN na tej samej sesji) – prowizja w wysokości 0,25 % wartości zlecenia, ale nie
mniej niż 10 zł.
Transakcje odwrotne kontraktami terminowymi na indeks giełdowy (kupno następujące po sprzedaży
kontraktu lub sprzedaż następująca po kupnie kontraktu o tym samym kodzie ISIN na tej samej sesji) – prowizja
w wysokości 7 zł / sztukę.
Prowizje mogą być indywidualnie negocjowane z Klientem w zależności od wielkości aktywów na Rachunku
i/lub obrotów na Rachunku.
VI. OPŁATY Z TYTUŁU REDYSTRYBUCJI DANYCH GIEŁDOWYCH ZA POMOCĄ SIECI INTERNET - ZA DOSTĘP DO
NOTOWAŃ W CZASIE RZECZYWISTYM
Liczba udostępnianych ofert
Wysokość opłaty
Jedna oferta
Bezpłatnie
(dotyczy tylko Klientów będących osobami
fizycznymi)
Pięć ofert
Wysokość opłaty pobieranej przez GPW, przy czym
zwolnienie z opłaty przy obrocie miesięcznym w wysokości
100 000 zł albo 100 kontraktów terminowych na indeks WIG20
lub 200 innych kontraktów terminowych
Pełny arkusz
Wysokość opłaty pobieranej przez GPW, przy czym
zwolnienie z opłaty przy obrocie miesięcznym w wysokości
250 000 zł albo 250 kontraktów terminowych na indeks WIG20
lub 500 innych kontraktów terminowych
VII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Klient ponosi koszty komunikacji z Domem Maklerskim, np. koszty połączeń telefonicznych lub internetowych
zgodnie ze stawkami operatorów, z których korzysta.
2. Z tytułu wykonania czynności innych niż wskazane w Tabeli opłat i prowizji, Dom Maklerski pobiera opłaty lub
prowizje uzgodnione z Klientem.
3. Poza opłatami i prowizjami określonymi w Tabeli opłat i prowizji, Klient nie jest zobowiązany do zapłaty opłat
i prowizji pobieranych przez podmioty, z których pośrednictwa korzysta Dom Maklerski.
4. W kwocie opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski od Klienta ujętych w Tabeli opłat i prowizji
zawarte są opłaty jakie pobierają od Domu Maklerskiego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz KDPW_CCP S.A. zgodnie z odpowiednimi regulaminami
i tabelami opłat wydanymi przez te podmioty, które są dostępne na ich stronach internetowych (www.gpw.pl,
www.kdpw.pl, www.kdpwccp.pl) oraz inne opłaty i prowizje płacone na rzecz pośredników Domu
Maklerskiego i innych uczestników tego rynku, chyba że inaczej ustalono w Tabeli opłat i prowizji lub inaczej
uzgodniono z Klientem.
5. W kwocie opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski zawarte są również wynagrodzenia jakie Dom
Maklerski płaci swoim agentom (agentom firmy inwestycyjnej) i innym kontrahentom, którzy współdziałają
z Domem Maklerskim w zakresie obsługi Klientów.
6. Dom Maklerski przechowuje środki pieniężne powierzone przez Klienta Domowi Maklerskiemu, w związku ze
świadczeniem usług określonych w Regulaminie, na rachunkach bankowych prowadzonych dla Domu
Maklerskiego przez banki krajowe. Środki pieniężne Klientów deponowane przez Dom Maklerski w bankach są
co do zasady oprocentowane przez banki. Zasady oprocentowania, w tym kapitalizacja odsetek, mogą być
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różne
dla
różnych
banków.
Wysokość
tego
oprocentowania
jest
zmienna
i uzależniona najczęściej od rynkowych stóp procentowych. Dom Maklerski pobiera pożytki z tytułu
przechowywania w bankach środków pieniężnych Klientów. Dodatkowe informacje w tym zakresie są
zamieszczone na stronie internetowej Domu Maklerskiego w „Szczegółowych informacjach dotyczących Noble
Securities S.A.”.
7. Dodatkowe informacje o Domu Maklerskim i świadczonych usługach maklerskich są zamieszczone w innych
dokumentach dostępnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego, w szczególności w „Szczegółowych
informacjach dotyczących Noble Securities S.A.”.
8. Dom Maklerski prezentuje ilustracje przedstawiające wpływ na zwrot z inwestycji: sposobu składania
dyspozycji oraz całkowitych kosztów, opłat i prowizji oraz ich skoków lub wahań mogących wystąpić przy
świadczeniu usług inwestycyjnych.
a) Ilustracja dotycząca inwestycji w instrumenty finansowe przedstawione w pkt IV tabeli A:
Sposób składania dyspozycji
Wzrost wartości inwestycji
Początkowa
wartość inwestycji
454,55 zł
3 000,00 zł
9 181,82 zł
45 454,55 zł

Końcowa
wartość inwestycji
500,00 zł
3 300,00 zł
10 100,00 zł
50 000,00 zł

Sposób składania dyspozycji
Wzrost wartości inwestycji
Początkowa
wartość inwestycji
492,61 zł
3 251,23 zł
9 950,74 zł
49 261,08 zł

Początkowa
wartość inwestycji
492,61 zł
3 251,23 zł
9 950,74 zł
49 261,08 zł
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Zwrot z inwestycji
(bez podatku)
8,00 %
8,70 %
8,95 %
9,15 %

Wysokość
prowizji
2,00 %
1,30 %
1,05 %
0,85 %

Zwrot z inwestycji
(bez podatku)
-0,50 %
0,20 %
0,45 %
0,65 %

Wysokość
prowizji
2,00 %
0,38 %
0,38 %
0,38 %

Zwrot z inwestycji
(bez podatku)
8,00 %
9,62 %
9,62 %
9,62 %

internetowy
10 %

Końcowa
wartość inwestycji
500,00 zł
3 300,00 zł
10 100,00 zł
50 000,00 zł

Sposób składania dyspozycji
Wzrost wartości inwestycji

Wysokość
prowizji
2,00 %
1,30 %
1,05 %
0,85 %

osobisty lub telefoniczny
1,5 %

Końcowa
wartość inwestycji
500,00 zł
3 300,00 zł
10 100,00 zł
50 000,00 zł

Sposób składania dyspozycji
Wzrost wartości inwestycji
Początkowa
wartość inwestycji
454,55 zł
3 000,00 zł
9 181,82 zł
45 454,55 zł

osobisty lub telefoniczny
10 %

internetowy
1,5 %

Końcowa
wartość inwestycji
500,00 zł
3 300,00 zł
10 100,00 zł
50 000,00 zł

Wysokość
prowizji
2,00 %
0,38 %
0,38 %
0,38 %

Zwrot z inwestycji
(bez podatku)
-0,50 %
1,12 %
1,12 %
1,12 %

b) Ilustracja dotycząca inwestycji w 1 kontrakt terminowy na WIG20 z mnożnikiem 20 zł za jeden pkt indeksu
WIG20 (zajęcie pozycji długiej):

Sposób składania dyspozycji
Początkowa
wartość inwestycji
(wniesiony depozyt)
3456 zł
3456 zł
3456 zł
3456 zł

Wzrost
inwestycji
[w punktach]
-2
1
5
10

Sposób składania dyspozycji
Początkowa
wartość inwestycji
(wniesiony depozyt)
3456 zł
3456 zł
3456 zł
3456 zł
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osobisty lub telefoniczny
Końcowa
wartość inwestycji

Wartość
prowizji

3 416 zł
3 476 zł
3 556 zł
3 656 zł

14 zł
14 zł
14 zł
14 zł

Końcowa
wartość inwestycji

Wartość
prowizji

3 416 zł
3 476 zł
3 556 zł
3 656 zł

9 zł
9 zł
9 zł
9 zł

Osiągnięty zysk/strata
(z uwzględnieniem
prowizji)
-54 zł
6 zł
86 zł
186 zł

Zwrot z inwestycji
(bez podatku)

Osiągnięty zysk/strata
(z uwzględnieniem
prowizji)
-49 zł
11 zł
91 zł
191 zł

Zwrot z inwestycji
(bez podatku)

-1,56%
0,17%
2,49%
5,38%

internetowy

Wzrost
inwestycji
[w punktach]
-2
1
5
10

-1,42%
0,32%
2,63%
5,53%

