TABELA OPŁAT I PROWIZJI POLSKIEGO DOMU MAKLERSKIEGO S.A.

PDM – Polski Dom Maklerski S.A.

OPŁATY ZA PROWADZENIE RACHUNKU PLN DOTYCZĄCEGO ROZLICZANIA TRANSAKCJI NA TGE
(obowiązuje od 01 lipca 2017 r.)

W zakresie rachunków PLN prowadzonych przez PKO Bank Polski S.A.
Opłata

Ostateczna godzina
wpłynięcia zlecenia

Data
księgowania

Krajowe płatności przychodzące

0 PLN

17:20

D+0

Krajowe płatności wychodzące (standard ELIXIR)

0 PLN

14:30

D+0

Krajowe płatności wychodzące (standard ELIXIR)

0 PLN

Po 14:30

D+1

Krajowe płatności wychodzące (standard SORBNET) *

10 PLN

15:00

D+0

Nazwa operacji

Usługi nieujęte w niniejszej tabeli opłat są regulowane według umowy między stronami (nie mniej niż koszty właściwego banku)

*dotyczy przelewu w kwocie do 1 mln zł. Opłata za przelew typu SORBNET w kwocie większej niż 1 mln zł wynosi 8 zł.

TABELA OPŁAT POLSKIEGO DOMU MAKLERSKIEGO S.A.
W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW ZWIĄZANYCH Z OBROTEM NA TGE S.A.
(obowiązuje od 31 lipca 2016 r.)

Tytuł opłaty

Lp.

Wielkość opłaty

1

Otwarcie i zamknięcie rachunku pieniężnego

Bezpłatnie

2

Otwarcie i zamknięcie rachunku towarów giełdowych

Bezpłatnie

3

Prowadzenie rachunku pieniężnego oraz rachunku towarów giełdowych

Bezpłatnie

4

Zgłoszenie wniosku o umorzenie praw majątkowych

5

Przesłanie wyciągu miesięcznego z rachunku w formie papierowej

50 zł
Bezpłatnie
w wysokości równej
opłacie pobieranej przez
TGE od członków TGE
w wysokości równej
opłacie pobieranej przez
TGE od członków TGE
w wysokości równej
opłacie pobieranej przez
IRGiT od członków IRGiT

6

Opłata za złożenie wniosku o anulowanie transakcji błędnej

7

Opłata pobierana od wnioskującego w przypadku anulowania transakcji

8

Opłata za spowodowanie z winy Klienta zawieszenia rozliczeń na towarach giełdowych w
IRGIT

9

Inne usługi wyżej nie wymienione

10

Do opłaty podanej w punkcie 4 Polski Dom Maklerski S.A. dolicza opłatę pobieraną przez RŚP za wydanie dokumentu
potwierdzającego stan posiadania praw majątkowych do umorzenia.

11

Zarząd Polskiego Domu Maklerskiego S.A. ma prawo okresowo zawiesić pobieranie lub zmniejszyć opłaty i prowizje w
ramach prowadzonych w PDM akcji promocyjnych.

Opłata negocjowana

Do opłat wymienionych w niniejszej Tabeli PDM dolicza podatek VAT, o ile taki obowiązek wynika z odrębnych
przepisów podatkowych.
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TABELA OPŁAT MAKLERSKICH POLSKIEGO DOMU MAKLERSKIEGO S.A.
W ZAKRESIE OBROTU PRAWAMI MAJĄTKOWYMI DO ŚWIADECTW POCHODZENIA
(obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r.)

Lp.
1
2
3
4

TYTUŁ PROWIZJI
Realizacja i rozliczenie zleceń na rynku praw majątkowych
dotyczących:
Świadectw pochodzenia energii
(zielone i błękitne certyfikaty)
Świadectw pochodzenia energii
(żółte certyfikaty)
Świadectw pochodzenia energii
(czerwone certyfikaty)
Świadectw pochodzenia energii
(fioletowe certyfikaty)

elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii
elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji
elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji
elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji

PROWIZJA
MAKLERSKA
0,8 zł/MWh
0,4 zł/MWh
0,1 zł/MWh
0,4 zł/MWh

5

Świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (brązowe certyfikaty)

6

Świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty)
15 zł/toe
Minimalna prowizja dla każdej transakcji zrealizowanej w Transakcjach Pozasesyjnych
5zł za realizację
Nierozliczanych i Transakcjach Pozasesyjnych Rozliczanych
każdej transakcji
Do prowizji podanych w punktach 1-6 Polski Dom Maklerski S.A. dolicza opłaty transakcyjne pobierane przez TGE za
zawarcie transakcji, ewidencyjne opłaty transakcyjne pobierane przez RŚP oraz opłaty za rozliczanie transakcji pobierane
przez IRGiT, zgodnie z Regulaminami odpowiednio TGE, RŚP i IRGiT.

7
8
9

0,4 zł/MWh

Opłaty w punktach 1-6 mogą podlegać negocjacji.

Do opłat wymienionych w niniejszej Tabeli PDM dolicza podatek VAT, o ile taki obowiązek wynika z odrębnych
przepisów podatkowych.
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TABELA OPŁAT W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG NA RYNKU NIEPUBLICZNYM
PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A.
(obowiązuje od 12 czerwca 2018 r.)

CZYNNOŚĆ PODLEGAJĄCA OPŁACIE / PROWIZJI

OPŁATA / PROWIZJA

1

prowizja maklerska pobierana od dokonanej transakcji sprzedaży Instrumentów finansowych
rynku niepublicznego

między 0,2% a 3,5% wartości
transakcji*

2

przesłanie umowy sprzedaży Instrumentów finansowych listem poleconym

3

sprawdzenie stanu dokumentu Instrumentu finansowego u depozytariusza na zlecenie Klienta

50 zł

4

wystawianie na wniosek Klienta wyciągu z Rejestru Instrumentów finansowych rynku
niepublicznego stanowiący dokument zaświadczający (na chwilę jego wydania) prawa Klienta
do Instrumentów finansowych zapisanych w Rejestrze – opłata za wyciąg

50 zł

5

rejestrowanie przeniesienia własności Instrumentów finansowych rynku niepublicznego w
Rejestrze Instrumentów Rynku niepublicznego – opłata za wpis*
*jeśli Klient dokonał przeniesienia własności za pośrednictwem PDM, opłaty za
zarejestrowanie przeniesienia własności nie pobiera się

200 zł

6

ustanawianie blokady na Instrumentach finansowych rynku niepublicznego w Rejestrze
Instrumentów finansowych rynku niepublicznego z tytułu ustanowionego zastawu na prawach
według Kodeksu cywilnego, zastawu rejestrowego lub zastawu finansowego
– opłata za dokonanie wpisu o blokadzie w Rejestrze i wydanie potwierdzenia blokady

do 2% wartości Instrumentów
finansowych rynku
niepublicznego

Lp.

10 zł brutto

Do opłat wymienionych w pkt 1, 3-6 PDM dolicza podatek VAT, o ile taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów podatkowych.

PDM jest uprawniony do okresowego obniżania lub zawieszania opłat i prowizji wynikających z Tabeli, co, z uwagi na charakter
promocyjny wobec Klientów PDM, nie stanowi zmiany Tabeli. Powyższa informacja jest przesłana Klientom pocztą elektroniczną na
wskazany przez Klienta adres oraz udostępniana w siedzibie PDM i na stronie internetowej.

* Wysokość pobieranej prowizji może podlegać negocjacji za zgodą Zarządu PDM.

3z4

Tabela opłat i prowizji Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

TABELA OPŁAT POLSKIEGO DOMU MAKLERSKIEGO S.A.
W ZAKRESIE USŁUG ANALITYCZNYCH
(obowiązuje od 16 stycznia 2018 r.)

Tytuł opłaty

Lp.

Wielkość opłaty

1

Raport analityczny

10,000 zł

2

Raport analityczny z wyceną / analizą płynności

15,000 zł

3

Raport analityczny – marketing analityczny oferty

50,000 zł

4

Usługa pokrycia analitycznego

10,000 zł/ miesięcznie

5

Usługa dystrybucji usługi analitycznej

4,000 zł/ miesięcznie

6

Opłaty w punktach 1-6 mogą podlegać negocjacji.

7

Zarząd Polskiego Domu Maklerskiego S.A. ma prawo okresowo zawiesić pobieranie lub zmniejszyć opłaty i prowizje
w ramach prowadzonych w PDM akcji promocyjnych.

Do opłat wymienionych w niniejszej Tabeli PDM dolicza podatek VAT, o ile taki obowiązek wynika z odrębnych
przepisów podatkowych.
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