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Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.
A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim,
z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej tabeli.
Prowizja od wartości zrealizowanego zlecenia.
Wartość zlecenia

Osobiście, telefonicznie

Za pośrednictwem internetu

do 500 zł
od 500,01 do 2 500 zł
od 2 500,01 do 5 000 zł
od 5 000,01 do 15 000 zł
od 15 000,01 do 25 000 zł
od 25 000,01 do 50 000 zł
powyżej 50 000 zł

10,00 zł
1,5% + 2,50 zł
1,0% + 15,00 zł
0,85% + 22,50 zł
0,75% + 37,50 zł
0,50% + 100,00 zł
0,70%

0,19%, min. 1,90 zł

B. Prowizje w obrocie prawami pochodnymi na rynku polskim.
Rodzaj kontraktu

Osobiście, telefonicznie

Kontrakty terminowe na indeksy, obligacje skarbowe, WIBOR
Kontrakty terminowe na waluty
Kontrakty terminowe na akcje

15,00 zł
1,50 zł
5,00 zł

Prowizja od obrotu opcjami

15,00 zł

Prowizja od zgłoszenia transakcji
do Repozytorium Transakcji
Prowizja od utrzymywania w Repozytorium Transakcji informacji
o zawartej transakcji
Kontrakty terminowe na
Prowizja od zamknięcia pozycji na
indeksy, obligacje skarbowe,
kontrakcie terminowym w związku z:
WIBOR
a) Wygaśnięciem kontraktu,
Kontrakty terminowe na
b) Przymusowym zamknięciem kontraktu
waluty
terminowego, w wykonaniu prawa, o
Kontrakty terminowe na
którym mowa w §53 ust. 5 Regulaminu
akcje
Prowizja od zamknięcia pozycji na opcji w związku z:
a) Wygaśnięciem opcji,
b) Przymusowym zamknięciem opcji, w wykonaniu prawa, o którym
mowa w §53 ust. 5 Regulaminu

Za pośrednictwem internetu

8,00 zł
0,30 zł
3,00 zł
2,0% wartości transakcji, jednak nie mniej niż 2 zł
i nie więcej niż 9 zł od jednej opcji
0,00 zł/transakcja (kontrakt ETD)
0,00 zł/transakcja (kontakt inny niż ETD)
0,00 zł/transakcja miesięcznie
15,00 zł
1,50 zł
5,00 zł
15 zł

C. Prowizje w obrocie obligacjami na rynku polskim.
Niezależnie od wartości transakcji
Minimalna prowizja

Osobiście, telefonicznie

Za pośrednictwem internetu

0,30%
10,00 zł

0,14%
1,90 zł

Opłaty i prowizje wymienione powyżej uwzględniają opłaty przekazywane przez DB Securities S.A. na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych CCP S.A.
Więcej informacji na temat opłat przekazywanych na rzecz wskazanych podmiotów można uzyskać na poniższych stronach internetowych:
1) www.gpw.pl,
2) www.kdpw.pl,
3) www.kdpwccp.pl.
Szczegółowe informacje na temat opłat ponoszonych przez DB Securities S.A. na rynku polskim znajdują się „Broszurze Informacyjnej DB Securities S.A.”.
D. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach zagranicznych.
German stock exchanges
Paris stock exchange
Brussels stock exchange
Oslo stock exchange
Amsterdam stock exchange
Madrid stock exchange
Helsinki stock exchange
Milano stock exchange
London stock exchange

Stawka prowizji

1% + 100 EUR

1% + 150 EUR
1% + 50 GBP

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416. www.deutschebank.pl
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Nazwa rynku zagranicznego

Nazwa rynku zagranicznego

Stawka prowizji

Zurich stock exchange
Tokyo stock exchange
Montreal stock exchange
United States of America stock exchanges
Budapest stock exchange
Prague stock exchange
Inny rynek regulowany

1% + 200 CHF
1% + 100 CAN
1% + 100 USD
1% + 25 000 HUF
1% + 3000 CZK
1% + 100 EUR

Opłaty i prowizje wymienione powyżej uwzględniają opłaty przekazywane przez DB Securities S.A. na rzecz zagranicznych giełd, właściwych izb
rozliczeniowych oraz zagranicznych brokerów.
DB Securities S.A. pobiera podatki od transakcji zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi na poszczególnych rynkach.
Więcej informacji na temat opłat przekazywanych na rzecz wskazanych podmiotów można uzyskać na stronach internetowych poszczególnych giełd,
w szczególności:
1) Budapest stock exchange – www.bse.hu,
2) Prague stock exchange – www.pse.hu,
3) London stock exchange – www.londonstockexchange.com.
Szczegółowe informacje na temat opłat ponoszonych przez DB Securities S.A. na rynkach zagranicznych znajdują się w „Broszurze Informacyjnej
DB Securities S.A.”.
E. Prowizje w obrocie produktami strukturyzowanymi w tym w formie obligacji i certyfikatów oferowanych klientom Biura Maklerskiego
Deutsche Bank S.A. poza rynkiem regulowanym
W przypadku sprzedaży: 1%+100 EUR
W przypadku kupna: 0 zł
F. Transakcje pakietowe
Prowizja negocjowana
G. Inne opłaty
Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.
Opłata za transfer instrumentów finansowych do innego biura maklerskiego
2.
z zastrzeżeniem pkt 3.

30 zł (za każdy papier wartościowy)
0,5%, nie mniej niż 100 zł (za każdy papier wartościowy)

Opłata za transfer instrumentów finansowych oznaczonych jednym kodem
związany ze zmianą właściciela:
3.
a) w wyniku postępowania spadkowego,
b) na podstawie umów cywilno prawnych oraz innych zdarzeń prawnych.

a) 100 PLN, przy czym w przypadku dwóch lub więcej spadkobierców opłata
pobierana jest proporcjonalnie w stosunku do ilości spadkobierców,
niezależnie od tego czy złożą oni wspólną dyspozycję transferu czy też
każdy z nich osobno (w zależności od sposobu spadkobrania)
b) 0,3% wartości rynkowej instrumentów finansowych w dniu wykonania dla
obligacji Skarbu Państwa, nie mniej niż 100 PLN), 0,5% wartości rynkowej
w dniu wykonania dla innych instrumentów finansowych, nie mniej niż
100 PLN

4.

Opłata za transfer zagranicznych papierów wartościowych z rachunku lub na
rachunek klienta prowadzony przez DB Securities S.A.

0,5%, nie mniej niż 600 zł (za każdy papier wartościowy)

5.

Realizacja dyspozycji żądania wykupu tytułów uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych zamkniętych.

a) 30 PLN (za każdą dyspozycję) w przypadku instrumentów zdeponowanych
u depozytariusza krajowego
b) 200 EUR (za każdą dyspozycję) w przypadku instrumentów zdeponowanych
u depozytariusza zagranicznego

Opłata z tytułu przechowywania papierów wartościowych oraz operacji w KDPW,
pobierana na koniec kwartału. W przypadku braku odpowiedniej kwoty na
6.
rachunku DB Securities S.A. w pierwszej kolejności przed dyspozycjami Klienta
potrąci opłatę, gdy będzie na to pozwalało saldo rachunku pieniężnego.
Ustanowienie blokady lub zastawu na rachunku papierów wartościowych
i rachunku pieniężnym w związku z zabezpieczeniem wierzytelności (nie
7. dotyczy umów kredytowych zawieranych za pośrednictwem DB Securities S.A.
na nabywanie papierów wartościowych – umowy BRI) – opłata jednorazowa
pobierana od każdej dyspozycji ustanowienia blokady lub zastawu.
8. Wystawienie świadectwa depozytowego.
9. Zarejestrowanie prawa uczestnictwa w WZA.

a) 0,003% wartości rynkowej papierów wartościowych wg stanu na ostatni
dzień roboczy kwartału, z zastrzeżeniem lit. B
b) 0,02% wartości rynkowej papierów wartościowych wg stanu na ostatni
dzień roboczy kwartału, jeżeli przekracza ona wartość 2 000 000 zł
0,2% min. 250 zł

50 zł
50 zł

Sporządzenie historii rachunku papierów wartościowych lub rachunku
pieniężnego w formie dokumentu papierowego lub pliku elektronicznego,
10.
obejmującego okres wcześniejszy niż 30 dni wstecz od dnia złożenia prze
Klienta dyspozycji sporządzenia dokumentu ( za każdy dokument).
Sporządzenie innych dokumentów w formie dokumentu papierowego lub
pliku elektronicznego: zestawienie złożonych zleceń , zestawieni zawartych
11.
transakcji, dodatkowe wyciągi lub zaświadczenia, w tym szczegółowe
zestawienia dot. rozliczenia PIT, duplikaty dokumentów (za każdy dokument).
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Lp.

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

12. Wysłanie przesyłki tradycyjna pocztą zgodnie z dyspozycją klienta.

10 zł

Wysłanie przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie
13.
z dyspozycją Klienta.

opłata zgodna z cennikiem firmy kurierskiej

14. Wysłanie przesyłki pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu.

opłaty nie pobiera się

Wykonanie przelewu pieniężnego na rachunek bankowy:
a) w Deutsche Bank Polska S.A. (telefonicznie/osobiście/przez internet),
15. b) w innym banku (telefonicznie/osobiście),
c) realizacja polecenia przelewu za granicę lub do innego banku krajowego
w walucie obcej.

a) nie pobiera się
b) 5 zł
c) 0,2% wartości przelewu nie mniej niż 115 zł i nie więcej niż 315 zł

PAKIETY DANYCH CZASU RZECZYWISTEGO
OSOBY FIZYCZNE
Korzystanie z przeglądu notowań GPW w czasie rzeczywistym oraz usług
dodatkowych (opłata miesięczna pobierana z góry za cały miesiąc kalendarzowy,
16.
w dniu następującym po dniu złożenia wniosku):
a) MAKLER1 - 1 oferta + db Notowania + Notowania Mobilne
b) MAKLER5 - 5 ofert + db Notowania + Notowania Mobilne
c) TRADER - pełen arkusz + db Notowania + Notowania Mobilne

a) 0,00 zł
b) 88,00 zł
c) 174,00 zł

PAKIETY DANYCH CZASU RZECZYWISTEGO
OSOBY PRAWNE
Korzystanie z przeglądu notowań GPW w czasie rzeczywistym oraz usług
dodatkowych (opłata miesięczna pobierana z góry za cały miesiąc kalendarzowy,
16.1
w dniu następującym po dniu złożenia wniosku):
a) MAKLER1 - 1 oferta + db Notowania + Notowania Mobilne
b) MAKLER5 - 5 ofert + db Notowania + Notowania Mobilne
c) TRADER - pełen arkusz + db Notowania + Notowania Mobilne

a) 188,00 zł
b) 188,00 zł
c) 214,00 zł

Opłaty powiernicze. Opłata kwartalna pobierana od wartości papierów
wartościowych, znajdujących się na rachunku zagranicznych papierów
17. wartościowych:
a) Rynki strefy EURO
b) Pozostałe rynki1

a) 0,03% od wartości aktywów na rachunku
b) 0,06% od wartości aktywów na rachunku

Wysłanie potwierdzenia zawarcia transakcji
18. a) za pomocą usługi db Makler, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b) listownie.
19.
1

a) nie pobiera się
b) 10 zł

Prowizja od wartości transakcji przeprowadzanych w ramach wezwania do
sprzedaży lub w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży.

0,5% , min 10 zł

Nie dotyczy produktów strukturyzowanych w formie obligacji oraz certyfikatów nabytych przez Klientów Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. w ramach oferty publicznej
lub prywatnej obsługiwanej przez podmiot z Grupy Deutsche Bank.

H. Inne postanowienia
W przypadku realizacji zlecenia klienta w kilku transakcjach cząstkowych Dom Maklerski DB Securities S.A. zastrzega sobie prawo doliczenia do
prowizji Klientów opłaty operacyjnej pobieranej przez KDPW.
Klient ma możliwość wynegocjowania indywidualnych stawek prowizji. Wysokość negocjowanych prowizji jest uzależniona od wartości transakcji
i ich liczby.
Wszelkie opłaty odnoszące się do operacji wynikłych ze świadczonych na rzecz klientów usług maklerskich, a nieujęte powyżej, będą ustalane
indywidualnie z klientem.
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Niniejsza Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

3/3

