TABELA OPŁAT I PROWIZJI
DOMU MAKLERSKIEGO
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
- RYNKI OTC
(obowiązuje od dnia: 12 lutego 2014 r.)

Tabela nr 1: OPŁATY
Lp.

Dyspozycje składane osobiście
lub telefonicznie

Tytuł opłaty

Dyspozycje składane
za pośrednictwem Internetu

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

bezpłatnie

2.

Zamknięcie rachunku

bezpłatnie

3.

Złożenie dyspozycji zlecenia, anulaty lub modyfikacji zlecenia,
z wyjątkiem Equity CFD

3a.

10 PLN

bezpłatnie

Prowizja za otwarcie pozycji na Equity CFD

Nie dotyczy

0,25% wartości zlecenia min. 10 PLN

3b.

Prowizja za zamknięcie pozycji na Equity CFD**

Nie dotyczy

0,25% wartości zlecenia min. 10 PLN

4.

Przesłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w DM BOŚ
S.A.

5.

6.

7.

8.

Sporządzenie wydruku historii
rachunku, w tym o zawartych
transakcjach:

Potwierdzone zaświadczenie
o stanie rachunku wstecz:

za okres do 3 miesięcy wstecz
od daty bieżącej

bezpłatnie

za okres od 3 miesięcy do
1 roku wstecz od daty bieżącej

10 PLN

za okres powyżej 1 roku
wstecz od daty bieżącej
(płatne za każdy rozpoczęty
rok kalendarzowy)

50 PLN za każdy kolejny rok

do jednego roku

10 PLN

powyżej jednego roku

50 PLN

powyżej dwóch lat

100 PLN

powyżej trzech lat

200 PLN

Wykonanie przelewu wewnętrznego (w ramach rachunków
prowadzonych przez DM BOŚ S.A.)

Wykonanie przelewu środków
pieniężnych na rachunek bankowy
Klienta

Wypłaty gotówkowe
z rachunku pieniężnego

bezpłatnie

prowadzony przez BOŚ S.A.

do 5.000 PLN – 3 PLN,
powyżej - bezpłatnie

bezpłatnie

w Polsce

do 5.000 PLN – 3 PLN,
powyżej - bezpłatnie

do 500 PLN – 1 PLN,
powyżej - bezpłatnie

za granicą

9.

5 PLN, nie mniej niż koszty przesyłki
(nie dotyczy historii rachunku przekazywanej za pośrednictwem Systemu
Transakcyjnego)

refundacja kosztów przelewu poniesionych przez DM BOŚ S.A.

do 50.000 PLN włącznie

bezpłatnie

awizowane
powyżej 50.000 PLN

bezpłatnie

nieawizowane
powyżej 50.000 PLN

0,15% kwoty wypłaty

10.

Nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej
(powyżej 50.000 PLN)

11.

Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta, odszukanie
dokumentów archiwalnych – powyżej 3 miesięcy (płatne z góry za
każdy dokument lub zaświadczenie)

12.

Wymiana walutowa

13.

Odsetki karne od przeterminowanych zobowiązań wobec DM BOŚ S.A.

14.

Wydanie duplikatu informacji
podatkowej PIT8C

0,3% kwoty wypłaty

30 PLN

bezpłatnie (*)
odsetki ustawowe

za okres poprzedniego roku
kalendarzowego

10 PLN

za wcześniejszy okres

50 PLN
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15.

Dyrektor DM BOŚ S.A. ma prawo okresowo zawiesić pobieranie lub zmniejszyć opłaty w ramach prowadzonych przez DM BOŚ S.A. akcji promocyjnych.

16.

Opłaty i warunki zawarte w punktach 1-12 oraz 14 mogą podlegać negocjacji.

17.

Usługi nieujęte w niniejszej tabeli opłat i prowizji – według umowy między stronami.

(*) Kurs według tabeli wymiany banku prowadzącego rachunek DM BOŚ S.A.
(**) Prowizja od zamknięcia transakcji pobierana jest z góry tj. z chwilą otwarcia pozycji i obliczana jest od wartości transakcji z chwili otwarcia.

Tabela nr 2: OPŁATY Z TYTUŁU ZGŁASZANIA TRANSAKCJI DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI*
Lp.

Tytuł opłaty

Dyspozycje składane
osobiście
lub telefonicznie

Dyspozycje składane
za pośrednictwem Internetu

1.

Opłata za zgłoszenie transakcji do repozytorium transakcji, z wyłączeniem transakcji
zawieranych na Subkoncie

0 PLN od każdej transakcji

2.

Opłata za zgłoszenie transakcji zawieranej na Subkoncie do repozytorium transakcji

0,15 PLN od każdej transakcji (**)

3.

Opłata miesięczna za utrzymanie w repozytorium transakcji informacji o transakcji

0 PLN od każdej aktywnej transakcji

(*) Opłaty są pobierane, o ile Klient zobowiązany do raportowania transakcji do repozytorium transakcji zleci DM BOŚ S.A. raportowanie w swoim imieniu.
(**) Opłata z tytułu zgłoszenia transakcji zamykającej uprzednio otwartą pozycję pobierana jest z góry tj. z chwilą zawarcia transakcji otwierającej pozycję. DM BOŚ S.A.
nie będzie pobierał opłaty za zgłoszenie transakcji zawartych przed datą rozpoczęcia raportowania transakcji tj. 12 lutego 2014 r., a podlegających obowiązkowi
zaraportowania zgodnie z Rozporządzeniem EMIR (tzw. backloading).
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