Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Opera Domu
Maklerskiego sp. z .o.o.
obowiązująca od dnia 19 marca 2019 roku
1. WYKONYWANIE ZLECEŃ - PROWIZJE NA KRAJOWYM RYNKU REGULOWANYM
1.1. Obrót akcjami, prawami z nimi związanymi, warrantami, jednostkami indeksowymi, certyfikatami
inwestycyjnymi:
a) w systemie notowań ciągłych
Rodzaj prowizji:
Standardowa
Day trading

1

Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych telefonicznie
lub osobiście
1,00 %
nie mniej niż 25 zł od zlecenia w danym dniu
1,00%
nie mniej niż 25 zł od zlecenia w danym dniu

b) transakcje pakietowe zawierane poza systemem notowań ciągłych - wielkość prowizji negocjowana odrębnie
dla każdej transakcji.
1.2. Obrót obligacjami, prawami z nimi związanymi i listami zastawnymi:
a) w systemie notowań ciągłych
Rodzaj prowizji:
Standardowa

Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych telefonicznie
lub osobiście
0,50%
nie mniej niż 25 zł od zlecenia w danym dniu

b) transakcje pakietowe zawierane poza systemem notowań ciągłych - wielkość prowizji negocjowana odrębnie
dla każdej transakcji.
1.3. Obrót kontraktami terminowymi:
a) Stawki prowizji brokerskiej dla kontraktów terminowych z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje:
Rodzaj prowizji:

Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych telefonicznie
2
lub osobiście

Standardowa

15 zł

Day trading

3

15 zł

1

W przypadku realizacji zlecenia sprzedaży nabytych, podczas tej samej sesji, instrumentów finansowych. Rozliczenie transakcji Day trading
następuje na koniec dnia roboczego. Kwota zwrotu wynikająca z różnicy w stawkach prowizji wyliczana jest według kursu najniższej z
zawartych transakcji
2

Stawka prowizji za jedną sztukę

3

W przypadku realizacji transakcji zamykającej pozycję otwartą podczas tej samej sesji giełdowej. Rozliczenie transakcji Day trading
następuje na koniec dnia roboczego.
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b) Prowizja za usługi związane z obrotem derywatami na akcje:
Rodzaj prowizji:

Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych telefonicznie
4
lub osobiście

Standardowa

10 zł

Day trading

5

10 zł

c) Zamknięcie pozycji w wyniku wygaśnięcia derywatu - 10 zł za kontrakt.
1.4. Obrót opcjami:
a) Stawki prowizji brokerskiej dla opcji:
Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych telefoniczne
6
lub osobiście
Stawka podstawowa

4,5 % wartości opcji

Minimalna

5 zł

Maksymalna

20 zł

7

b) Zamknięcie pozycji w wyniku wygaśnięcia opcji, w przypadku, gdy opcja podlega wykonaniu - 10 zł
2. PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ
Rodzaj prowizji:
Przyjęcie i przekazanie zlecenia dotyczącego akcji, praw do akcji, praw poboru,
warrantów, certyfikatów inwestycyjnych i ETF-ów - w zależności od wartości
transakcji
Przyjęcie i przekazanie zlecenia dotyczącego obligacji - w zależności od wartości
transakcji

Prowizja
1%
0,5%

3. OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM RACHUNKU
Lp.
1.
2.
3.
4.
4

Rodzaj usługi
Otwarcie rachunku papierów wartościowych i rachunku
pieniężnego
Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku
pieniężnego (opłata miesięczna płatna z góry na początku każdego
miesiąca kalendarzowego)
Aktywacja rachunku
Zaksięgowanie instrumentów finansowych na rachunku Klienta po
nabyciu przez Klienta instrumentów finansowych na podstawie

Opłata
0 zł
30 zł
0 zł
25 zł od jednego instrumentu
finansowego

Stawka prowizji za jedną sztukę

5

W przypadku realizacji transakcji odwrotnej podczas tej samej sesji giełdowej w stosunku do transakcji zrealizowanej wcześniej

6

Opłata za jeden kontrakt opcyjny

7

Wartość premii
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5.

umów cywilnoprawnych lub spadkobrania
Wystawienie zaświadczenia lub świadectwa depozytowego
potwierdzającego zablokowanie instrumentów finansowych na
rachunku Klienta

30 zł
1 % od wartości przenoszonych
aktywów, nie mniej niż 50 zł przy
wartości aktywów powyżej 1 000 000 zł
opłata negocjowana z Klientem, płatne
w chwili składania dyspozycji przez
Klienta.
20 zł - jeżeli historia dotyczy okresu
ostatnich 12 miesięcy
Po 50 zł - dodatkowo za historię
dotyczącą każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu wstecz.
Jeżeli wydruk historii ma więcej niż 100
stron - dodatkowa opłata 5 zł za każde
następne 100 stron.

7.

Przeniesienie instrumentów finansowych do innej firmy
inwestycyjnej lub banku (w tym przy zamykaniu rachunku)

9.

Wystawienie na wniosek Klienta historii rachunku w formie
dokumentu.

10.

Wystawienie wyciągu z aktualnym stanem rachunku/ innego
zaświadczenia na żądanie Klienta (opłata za czynność).

10/30 zł

11.

Koszty przechowywania instrumentów finansowych o wartości
ponad 400 000 PLN na rachunku papierów wartościowych w Opera
Dom Maklerski (opłata pobierana miesięcznie) - opłata naliczana od
wartości przechowywanych instrumentów finansowych na koniec
miesiąca.

0,0002% - dla obligacji skarbowych
0,0006% - pozostałe instrumenty
finansowe, których depozyt
prowadzony jest w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych
0,01% - inne instrumenty finansowe

Wykonanie przelewu środków pieniężnych na podstawie dyspozycji
klienta na rachunek Klienta w banku krajowym lub w banku za
granicą - opłata pobierana za każdą operację z rachunku
pieniężnego Klienta.

Przelew krajowy do 1.000.000 zł 2,70 zł /Elixir/
Przelew krajowy od 1.000.000 zł 10,00 zł /Sorbnet/
Przelew krajowy do 1.000.000 zł 30 zł /Sorbnet na życzenie Klienta/
Polecenie wypłaty za granicę 0, 25% + 50 zł jednak nie więcej niż 200
zł

12.

13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.

Udzielanie informacji bankom i biegłym rewidentom o stanie
rachunku - pobierane od posiadaczy rachunków, na rzecz których
wykonywany jest audyt.
Realizacja dyspozycji wykupu certyfikatów.
Wykonanie blokady instrumentów finansowych pod depozyt
zabezpieczający pozycje w derywatach.
Wykonanie jednostki indeksowej /opłata za jedną pozycję/
Opłata za rozliczenie transakcji poza rynkiem regulowanym (np.
transakcje na rynku międzybankowym)
Transfer pozycji na derywatach pomiędzy portfelami w ramach
jednego NKK
Transfer pomiędzy różnymi NKK
Odpowiedź na wezwanie lub zapis na akcje nowej emisji bez prawa
poboru
Obsługa zabezpieczeń na rachunku /za czynność/

30 zł
10 zł
10 zł od instrumentu finansowego.
10 zł
15 zł
20 zł za transfer
3 zł za kontrakt terminowy
0,24% wartości akcji po uwzględnieniu
redukcji zapisów
20 zł

4. INNE OPŁATY OPERACYJNE. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Usługi niezdefiniowane w powyższej Tabeli opłat i prowizji zostaną wykonane na rzecz Klienta po uprzednim potwierdzeniu
zgody klienta na poniesienie kosztów w wysokości nie niższej niż koszty poniesione przez Opera Dom Maklerski sp. z o.o.
Zarząd Opera Dom Maklerski sp. z o.o. dopuszcza możliwość negocjowania wysokości stawek opłat i prowizji objętych Tabelą.
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