TABELA OPŁAT I PROWIZJI
ZA ŚWIADCZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A.
USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A.

A.
1.
2.
3.
4.
5.

Usługi bezpłatne:
Otwarcie rachunku towarów giełdowych.
Otwarcie rachunku pieniężnego.
Likwidacja rachunku towarów giełdowych.
Likwidacja rachunku pieniężnego.
Sporządzenie historii rachunku Klienta za ostatni miesiąc kalendarzowy.

B. Prowizje brokerskie
Prowizje netto, bez dodatkowo płatnych opłat i prowizji na rzecz Towarowej Giełdy Energii S.A., Izby
Rozliczeniowej Giełd Towarowych S. A. i Rejestru Świadectw Pochodzenia, wynikających z odpowiednich
regulaminów, od transakcji kupna lub sprzedaży towarów giełdowych:

praw majątkowych
wynikających ze:

energii elektrycznej:
gazu ziemnego:

a)świadectw pochodzenia energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii (zielonych) – PMOZE_A
b)świadectw pochodzenia biogazu (brązowych) – PMBG
c)świadectw pochodzenia z biogazu rolniczego (błękitnych)PMOZE-BIO
d)świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w
ustawie o efektywności energetycznej - PMEF
a) o których mowa w art.9l ust.1 pkt 1
ustawy Prawo Energetyczne
(żółtych) – PMGM
świadectw pochodzenia
b) o których mowa w art.9l ust.1 pkt 2
energii elektrycznej
ustawy Prawo Energetyczne
z wysokosprawnej
(czerwonych) - PMEC
kogeneracji
c) o których mowa w art.9l ust.1
pkt 1a ustawy Prawo Energetyczne
(fioletowych) - PMMET

0,35 zł/MWh
nie mniej niż 5 zł
za transakcję

15,00 zł/1 toe
0,25 zł/MWh
nie mniej niż 5 zł
za transakcję
0,06 zł/MWh
nie mniej niż 5 zł
za transakcję
0,25 zł/MWh
nie mniej niż 5 zł
za transakcję

a) na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB)
b) na Rynku Terminowym Towarowym (RTT)

0,90 zł/MWh
0,90 zł/MWh

a) na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg)
b) na Rynku Terminowym Towarowym (RTT)

0,50 zł/MWh
0,50 zł/MWh

Opłata za rozliczenie i rozrachunek pozycji w kontraktach forward *

0,10 zł/MWh

Opłata za złożenie zlecenia PCR w formie elektronicznej na adres:energia@noblesecurities.pl 50 zł zlecenie

C. Usługi płatne
Opłaty netto bez opłat i prowizji na rzecz Towarowej Giełdy Energii S.A., Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych
S.A. i Rejestru Świadectw Pochodzenia.
1. Prowadzenie rachunku towarów giełdowych oraz
rachunku pieniężnego
TABELA TG.2017.211.1

➢ 100 zł za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy**

2. Dokonanie blokady i wydanie zaświadczenia o jej
dokonaniu, a także złożenie w imieniu Klienta wniosku
do RŚP o wystawienie dokumentu potwierdzającego
blokadę praw majątkowych celem ich umorzenia

➢ 50 zł

3. Przelew środków na rachunek bankowy Klienta

➢ opłata w wysokości zgodnej z wysokością
opłaty bankowej, nie mniej niż 1,5 zł

4. Wysłanie na wniosek Klienta, w ramach świadczonych
usług maklerskich, korespondencji pisemnej pocztą
tradycyjną lub przesyłką kurierską, z wyjątkiem
wysłania korespondencji związanej z rozpatrzeniem
Skargi Klienta.

➢ Opłata 20zł za list polecony lub opłata równa
opłacie pobieranej przez kuriera za wysłanie
przesyłki kurierskiej powiększonej o kwotę 30
zł.

5. Opłata za otwarcie przez Izbę Rozliczeniową Giełd
Towarowych S.A. kont w systemie rozliczeniowym
Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych Klienta

➢ opłata zgodna z opłatą wynikającą
z Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej

6. Opłata za rejestrację zabezpieczeń niepieniężnych w
rejestrze zabezpieczeń (od każdego rodzaju wnoszonych
zabezpieczeń)
7. Opłata miesięczna za obsługę zabezpieczeń wnoszonych
w formie niepieniężnej (od każdego rodzaju
wnoszonych zabezpieczeń)

➢ opłata zgodną z opłatą wynikającą
z Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej
➢ opłata zgodna z opłatą wynikającą
z Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej

8. Opłata za złożenie wniosku o anulowanie transakcji
błędnej

➢ opłata zgodna z opłatą wynikającą
z Regulaminu obrotu Rynku Towarów
Giełdowych Towarowej Giełdy Energii
S. A.

9. Opłata pobierana w przypadku anulowania transakcji
błędnej

➢ opłata zgodna z opłatą wynikającą
z Regulaminu obrotu Rynku Towarów
Giełdowych Towarowej Giełdy Energii
S. A.

10. Opłata za pisemne wezwanie Klienta do zapłaty
środków pieniężnych w związku z niewykonaniem
przez Klienta zobowiązania pieniężnego wobec Noble
Securities S.A. w terminie

➢ 50 zł

11. Opłata za wykonanie cesji towarów giełdowych

➢ opłata negocjowana

12. Opłata za wykonanie czynności w ramach
postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego

➢ 500 zł
➢

13. Opłata dodatkowa (dotyczy wyłącznie Klientów
zagranicznych)

2,2% kwoty podatku od wartości dodanej
(podatku VAT) od transakcji kupna
pomniejszonej o podatek VAT od transakcji
sprzedaży zawartych przez Klienta w miesiącu
poprzedzającym miesiąc naliczenia opłat
(opłata naliczana jest za każdy miesiąc
kalendarzowy).

14. Opłata za transfer towarów giełdowych

➢ 50 zł za każdą pozycję

15. Wykonanie usług lub czynności innych niż określone w
Tabeli Opłat i Prowizji

➢ opłata negocjowana nie mniej niż 50 zł

TABELA TG.2017.211.1

16. Opłata za raportowanie transakcji do Agencji ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii (ACER):
Liczba transakcji w miesiącu

Opłata za jedną
zaraportowaną transakcję

1 – 4 999
5 000 – 9 999
10 000 – 19 999
powyżej 19 999

0,50 zł
0,25 zł
0,15 zł
0,08 zł

* Opłata dotyczy również rozliczenia i rozrachunku pozycji w kontraktach zawartych do 28.12.2017na Rynku
Terminowym Towarowym Praw Majątkowych.
**) Noble Securities S.A. może odstąpić od pobierania całości lub części opłaty za prowadzenie rachunku
D. Postanowienia dodatkowe
1. Wysokość prowizji pobieranych od Klientów Noble Securities S.A. może być negocjowana indywidualnie
wyłącznie przez upoważnionego pracownika Noble Securities S.A. Uzgodnione stawki prowizji
wskazywane są w Karcie prowizji negocjowanej.
2. W przypadku transakcji kupna towarów giełdowych przez podmioty zagraniczne mające siedzibę na
obszarze Unii Europejskiej do stawki prowizji doliczane są ustalane indywidualnie opłaty.
3. W przypadku niewykonania przez Klienta zobowiązania pieniężnego wobec Noble Securities S.A.
w terminie Klient zobowiązany jest do zapłaty Noble Securities S.A. odsetek w wysokości odsetek
ustawowych.
4. W przypadkach wymaganych przepisami prawa do prowizji i opłat, o których mowa w pkt B i pkt C,
doliczane są przez Noble Securities S.A. podatki w wysokości określonej odpowiednimi przepisami prawa.

TABELA TG.2017.211.1

