Wykaz najistotniejszych zmian w Tabeli opłat
i prowizji maklerskich Santander Securities S.A.
oraz Santander Biuro Maklerskie
Zmiany zaczynają obowiązywać 9 listopada 2019 roku,
pod warunkiem zarejestrowania podziału Santander Securities S.A.
przez właściwy sąd 8 listopada 2019 r.

I
Postanowienie przed zmianą –
Tabela opłat i prowizji maklerskich
Santander Securities S.A. oraz
Santander Biuro Maklerskie
Sekcja 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.

II
Postanowienie po zmianie
– Taryfa opłat i prowizji
Santander Biuro Maklerskie
Rozdział IV Usługi wycofane z oferty, lit.
D Wybrane produkty i usługi na rzecz
Klientów byłego Santander Securities S.A.*
pkt 2 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.

III
Podstawa
prawna

IV
Okoliczność
faktyczna

Przeniesienie postanowień sekcji
A do rozdziału IV lit. D pkt 2, bez
zmiany zawartych w nich treści.
Dodanie w lit. D pkt 1 wyraźnego
wskazania, iż prowadzenie
rachunku (opłata miesięczna)
pozostaje bezpłatne.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Przeniesienie postanowień sekcji
B do rozdziału IV lit. D pkt 3, bez
zmiany zawartych w nich treści.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Komentarz

* Klienci, których rachunki maklerskie
zostały przeniesione do Santander Bank
Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie wraz
z przeniesieniem wydzielonej części Santander
Securities S.A. zgodnie z Planem Podziału
ogłoszonym w dniu 12 czerwca 2019 r. W zakresie
nieuregulowanym w Rozdziale IV lit. D pkt 4,
Klientów tych obowiązują opłaty i prowizje
określone w pozostałych rozdziałach Taryfy.

Sekcja B Prowizje w obrocie prawami
pochodnymi na rynku polskim.

Rozdział IV, lit. D, pkt 3 Prowizje w obrocie
prawami pochodnymi na rynku polskim.
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Sekcja C Prowizje w obrocie obligacjami
na rynku polskim.
Opłaty i prowizje wymienione powyżej
uwzględniają opłaty przekazywane
przez Santander 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 Santander
Securities S.A. na rynku polskim
znajdują się w „Broszurze Informacyjnej
Santander Securities S.A.”.

Rozdział IV, lit. D, pkt 4 Prowizje w obrocie
obligacjami na rynku polskim.

Sekcja D Prowizje w obrocie produktami
strukturyzowanymi, w tym w formie
obligacji i certyfikatów oferowanych
klientom Santander Biuro Maklerskie
poza rynkiem regulowanym:
W przypadku sprzedaży: 1%+100 EUR;
w przypadku kupna: 0 zł.

Rozdział III punkt 8
Prowizja od obrotu zagranicznymi
produktami strukturyzowanymi:
– sprzedaż przed terminem wykupu:
1% + 400 PLN / 100 EUR / 100 USD4
– kupno: 0 zł.

Rozdział V, pkt 12. Biuro Maklerskie
ze środków własnych ponosi opłaty,
koszty i wydatki na rzecz osób trzecich
współpracujących z Biurem Maklerskim
przy świadczeniu usług na rzecz klienta,
w szczególności Biuro Maklerskie ponosi
opłaty, koszty i wydatki na rzecz osób,
podmiotów lub jednostek prowadzących
miejsca wykonania, izby rozrachunkowe lub
w inny sposób pośredniczące w zbywaniu
lub nabywaniu przez Biuro Maklerskie
instrumentów finansowych na rachunek
klienta. Opłaty i prowizje określone zgodnie
z niniejszą Taryfą stanowią całkowitą cenę,
którą klient zobowiązany jest zapłacić za
korzystanie z usług Biura Maklerskiego.
Informacja o opłatach, kosztach i wydatkach
ponoszonych przez Biuro Maklerskie na rzecz
osób trzecich podawana jest w regulacjach
tych osób, udostępnianych zwykle na ich
stronach internetowych.

4

Sekcja E Prowizja od wartości transakcji
przeprowadzanych w ramach wezwania
do sprzedaży lub w odpowiedzi
na zaproszenie do składania ofert
sprzedaży: 0,5% min. 10 zł.

 rowizja zostanie pobrana w zależności od
P
waluty produktu strukturyzowanego.

Rozdział IV lit. D pkt 2 Prowizje w obrocie
instrumentami finansowymi oraz prawami
wynikającymi z instrumentów finansowych
na rynku polskim, z zastrzeżeniem
pozostałych postanowień niniejszej taryfy.
Prowizja od wartości zrealizowanego
zlecenia.

Sekcja F Transakcje pakietowe: Prowizja Rozdział IV lit. D pkt 7 Transakcje pakietowe:
negocjowana.
Prowizja negocjowana.

III
Podstawa
prawna

IV
Okoliczność
faktyczna

Przeniesienie postanowień sekcji
C do rozdziału IV lit. D pkt 4, bez
zmiany zawartych w nich treści.
Zastąpienie przypisu z sekcji
C o opłatach ponoszonych na
rzecz podmiotów trzecich,
analogicznym przypisem
z rozdziału V pkt 12.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Zmiana wysokości prowizji
poprzez wprowadzenie
możliwości pobierania
jej w walucie produktu
strukturyzowanego (PLN/
EUR/USD); doprecyzowanie,
że dotyczy to zagranicznych
produktów strukturyzowanych
oraz przeniesienie postanowień
sekcji D do rozdziału III punkt 8.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Obniżenie wysokości prowizji
w przypadku zleceń składanych
za pośrednictwem Internetu,
możliwe podwyższenie
w przypadku składania zleceń
osobiście lub telefonicznie, nowe
stawki określone w rozdziale IV
lit. D punkt 2.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Przeniesienie postanowień sekcji
F do rozdziału IV lit. D pkt 7, bez
zmiany zawartych w nich treści.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Komentarz
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III
Podstawa
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Sekcja G Inne opłaty
1. Zamiana akcji imiennych na akcje
na okaziciela: 30 zł (za każdy papier
wartościowy).

Rozdział I punkt 24 Zamiana akcji imiennych
na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela
na akcje imienne (opłata za czynność): 30 zł.

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 1 postanowieniami
rozdziału I punkt 24, bez zmiany
wysokości opłaty za wykonanie
czynności.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

2. Opłata za transfer instrumentów
finansowych do innego biura
maklerskiego, z zastrzeżeniem pkt 3:
0,5%, nie mniej niż 100 zł (za każdy
papier wartościowy).

Rozdział I punkt 20 Przeniesienie
instrumentów finansowych do innej instytucji
finansowej oraz przeniesienie instrumentów
finansowych w związku z ofertą odkupu akcji
przez emitenta (opłata od wartości): 0,50%,
nie mniej niż 50 zł;
Rozdział I punkt 21 Przeniesienie własności
instrumentów finansowych poza obrotem
zorganizowanym bez pośrednictwa Biura
Maklerskiego (opłata od wartości): 0,50%,
nie mniej niż 50 zł;
Rozdział I punkt 22 Transfer kontraktów
lub opcji do innej instytucji finansowej lub
wewnątrz Biura Maklerskiego w ramach
tego samego lub innego NKK (opłata za
sztukę): 10 zł.

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 2 postanowieniami
rozdziału I punkty 20-22 oraz
obniżenie wysokości opłaty
minimalnej za wykonanie
czynności.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

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

Rozdział I punkt 23 Przeniesienie własności
instrumentów finansowych na podstawie
postępowania spadkowego (opłata
za czynność, od każdego instrumentu
finansowego): 10 zł oraz Rozdział I punkt 21
Przeniesienie własności instrumentów
finansowych poza obrotem zorganizowanym
bez pośrednictwa Biura Maklerskiego (opłata
od wartości): 0,50%, nie mniej niż 50 zł.

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 3 postanowieniami
rozdziału I punkt 21 i punkt 23,
obniżenie wysokości opłaty
stałej, o której mowa w lit. a)
oraz zmiana sposobu obliczania
opłaty, o której mowa w lit. b)
(obniżenie opłaty minimalnej ze
100 zł do 50 zł i ujednolicenie
stawki opłaty dla wszystkich
instrumentów finansowych, co
oznacza, że stawka opłaty za
transfer obligacji Skarbu Państwa
wzrośnie z 0,3% do 0,5%, przy
utrzymaniu założenia o obniżonej
opłacie minimalnej).

III/1
III/2

IV/1
IV/2

4. Opłata za transfer zagranicznych
papierów wartościowych z rachunku
lub na rachunek klienta prowadzony
przez Santander Securities S.A.: 0,5%,
nie mniej niż 600 zł (za każdy papier
wartościowy).

Rozdział II punkt 7 Przeniesienie
zagranicznych instrumentów finansowych
do innej instytucji finansowej (opłata za
czynność, od wartości): 0,50% nie mniej
niż 200 EUR lub równowartość w innej
walucie oraz Rozdział II punkt 8 Zapisanie
zagranicznych instrumentów finansowych
transferowanych z innej instytucji finansowej
lub z innej izby rozliczeniowej (opłata za
czynność, od wartości): 0,20% nie mniej niż
20 EUR lub równowartość w innej walucie.

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 4 postanowieniami
rozdziału II punkt 7 i punkt
8 oraz obniżenie wysokości
opłat związanych z transferem
instrumentów finansowych
z innej instytucji finansowej lub
z innej izby rozliczeniowej przy
jednoczesnym podwyższeniu
opłaty minimalnej z 600 zł do
200 EUR lub równowartości
w innej walucie, w przypadku
transferu do innej instytucji
finansowej.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Usunięcie opłaty.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

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.
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6. Opłata z tytułu przechowywania
papierów wartościowych oraz operacji
w KDPW, pobierana na koniec kwartału.
W przypadku braku odpowiedniej kwoty
na rachunku Santander Securities S.A.
w pierwszej kolejności przed
dyspozycjami Klienta potrąci opłatę, gdy
będzie na to pozwalało saldo rachunku
pieniężnego:
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.

Rozdział I punkt 19 Przechowywanie
instrumentów finansowych, z wyłączeniem
zapisanych w rejestrze zagranicznych
instrumentów finansowych (opłata od
wartości portfela na koniec miesiąca)
1. jeżeli wartość portfela instrumentów
finansowych na rachunku klienta jest
niższa niż 500 000 zł: bezpłatnie;
2. jeżeli wartość portfela instrumentów
finansowych na rachunku klienta wynosi
co najmniej 500 000 zł i miesięczna
wartość obrotu osiągnie co najmniej 10%
wartości portfela – bezpłatnie;
w przeciwnym przypadku – osoby prawne:
– dla akcji i innych instrumentów
finansowych: 0,0033%
– dla obligacji emitowanych przez Skarb
Państwa: 0,00018%
w przeciwnym przypadku – osoby fizyczne
i inne podmioty:
– dla akcji i innych instrumentów
finansowych: 0,0015%
– dla obligacji emitowanych przez Skarb
Państwa: 0,00018%.
zz

zz

III
Podstawa
prawna

IV
Okoliczność
faktyczna

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 6 postanowieniami
rozdziału I punkt 19, zmiana
częstotliwości pobierania opłat
oraz zmiana ich wysokości:
w przypadku, gdy wartość
portfela instrumentów
finansowych (akcji i innych
instrumentów finansowych
z wyłączeniem obligacji
emitowanych przez Skarb
Państwa) na rachunku klienta
– osoby prawnej wynosi co
najmniej 500 000 zł, lecz
nie przekracza 2 000 000 zł
i miesięczna wartość obrotu
jest niższa niż 10% wartości
portfela – podwyższenie opłaty
z 0,003% do 0,0033%
w pozostałych przypadkach –
obniżenie opłaty.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Komentarz

zz

zz

7. Ustanowienie blokady lub zastawu
na rachunku papierów wartościowych
i rachunku pieniężnym w związku
z zabezpieczeniem wierzytelności
(nie dotyczy umów kredytowych
zawieranych za pośrednictwem
Santander Securities S.A. na nabywanie
papierów wartościowych – umowy
BRI) – opłata jednorazowa pobierana od
każdej dyspozycji ustanowienia blokady
lub zastawu: 0,2% min. 250 zł.

Rozdział I punkt 25 Ustanowienie blokady na
instrumentach finansowych z tytułu umów
zawieranych przez klienta z osobami trzecimi
(liczona od wartości przedmiotu blokady):
0,20%, nie mniej niż 50 zł.

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 7 postanowieniami
rozdziału I punkt 25 oraz
obniżenie opłaty minimalnej.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

8. Wystawienie świadectwa
depozytowego: 50 zł.

Rozdział I punkt 26 Wystawienie świadectwa
depozytowego, z wyłączeniem świadectw
wystawianych w związku z ogłoszonym
wezwaniem (opłata za czynność): 30 zł.

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 8 postanowieniami
rozdziału I punkt 26 oraz
obniżenie opłaty.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

9. Zarejestrowanie prawa uczestnictwa
w WZA: 50 zł.

Rozdział I punkt 27 Wystawienie imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu:
bez odbioru wystawionego zaświadczenia:
20 zł;
odbiór osobisty lub dostarczenie
wystawionego zaświadczenia listem do
emitenta: 30 zł;
dostarczenie wystawionego zaświadczenia
kurierem do emitenta: 100 zł.

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 9 postanowieniami
rozdziału I punkt 27 oraz zmiana
wysokości opłaty:
obniżenie opłaty za
wystawienie zaświadczenia
bez odbioru, w przypadku
odbioru osobistego oraz wysyłki
listownej do emitenta,
wprowadzenie nowej opłaty
w wys. 100 zł za dostarczenie
zaświadczenia kurierem do
emitenta.

III/1
III/2
III/3

IV/1
IV/2

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 10 postanowieniami
rozdziału I punkt 3 oraz
uzależnienie ich wysokości od
okresu, którego dotyczy żądanie,
z zastrzeżeniem, że w przypadku
sporządzania historii lub
zestawienia obejmującego okres
wcześniejszy niż poprzedni rok
kalendarzowy, opłata wynosi
100 zł oraz że opłata pobierana
jest oddzielnie dla każdego
roku kalendarzowego, którego
dotyczy historia albo zestawienie.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

zz

zz

zz

10. Sporządzenie historii rachunku
papierów wartościowych lub rachunku
pieniężnego w formie dokumentu
papierowego lub pliku elektronicznego,
obejmującego okres wcześniejszy
niż 30 dni wstecz od dnia złożenia
przez Klienta dyspozycji sporządzenia
dokumentu (za każdy dokument): 50 zł.

Rozdział I punkt 3 Historia rachunku
albo zestawienie transakcji (opłata
pobierana jest oddzielnie dla każdego roku
kalendarzowego, którego dotyczy historia
albo zestawienie):
za dowolny okres dotyczący bieżącego
roku kalendarzowego: 50 zł;
za dowolny okres dotyczący poprzedniego
roku kalendarzowego: 50 zł;
za dowolny okres każdego wcześniejszego
roku kalendarzowego: 100 zł.
zz

zz

zz

zz

zz
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11. Sporządzenie innych dokumentów
w formie dokumentu papierowego
lub pliku elektronicznego:
zestawienie złożonych zleceń,
zestawienie zawartych transakcji,
nagrania rozmów telefonicznych
i prowadzonej korespondencji
elektronicznej, w wyniku których doszło
lub mogło dojść do świadczenia usługi
przyjmowania i przekazywania zleceń
objętej Umową, dodatkowe wyciągi
lub zaświadczenia, w tym szczegółowe
zestawienia dot. rozliczenia PIT,
duplikaty dokumentów (za każdy
dokument): 50 zł

Rozdział I punkt 3 Historia rachunku
albo zestawienie transakcji (opłata
pobierana jest oddzielnie dla każdego roku
kalendarzowego, którego dotyczy historia
albo zestawienie):
za dowolny okres dotyczący bieżącego
roku kalendarzowego: 50 zł;
za dowolny okres dotyczący poprzedniego
roku kalendarzowego: 50 zł;
za dowolny okres każdego wcześniejszego
roku kalendarzowego: 100 zł.
Rozdział I punkt 4 Wystawienie
zaświadczenia z wyceną portfela (opłata za
czynność):
dotyczącego bieżącego dnia: bezpłatnie;
dotyczącego dowolnego dnia w bieżącym
roku kalendarzowym: 50 zł;
dotyczącego dowolnego dnia
z wcześniejszych lat: 100 zł.
Rozdział I punkt 5 Wystawienie innego
zaświadczenia na żądanie klienta (opłata za
czynność): 50 zł.
Rozdział I punkt 6 Opłata za szczegółowy
wykaz operacji finansowych obejmujący
rachunki uznawane i obciążane oraz dane
adresata/nadawcy operacji:
za dowolny okres dotyczący bieżącego
roku kalendarzowego: 60 zł;
za dowolny okres wykraczający poza
bieżący rok kalendarzowy: 120 zł.
Rozdział I punkt 7 Przekazanie, na żądanie
klienta, rozmowy telefonicznej klienta
z pracownikiem Biura Maklerskiego na
nośniku danych (CD/DVD) (opłata za
czynność): 50zł.
Rozdział I punkt 9 Opłata za wystawienie
duplikatu informacji podatkowej: 50 zł.
Rozdział I punkt 10 Opłata za wykaz operacji
podatkowych – za każdy rok kalendarzowy
(usługa nie jest świadczona dla osób
prawnych):
do 50 stron: 50 zł;
za każdą kolejną stronę: 1 zł, nie więcej niż
100 zł.
Rozdział I punkt 8 Wysłanie zawiadomienia
o zawarciu transakcji, wyciągu ze stanem
rachunku na koniec miesiąca lub innego
zaświadczenia przesłanego zwykłą przesyłką
pocztową: 10 zł.

III
Podstawa
prawna

IV
Okoliczność
faktyczna

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 11 postanowieniami
rozdziału I punkty 3-7, punkty
9-10 oraz zmiana zasad
pobierania opłat poprzez
uzależnienie ich wysokości od
okresu, którego dotyczy żądanie,
z zastrzeżeniem, że w przypadku
sporządzania historii lub
zestawienia obejmującego okres
wcześniejszy niż poprzedni rok
kalendarzowy, opłata wynosi
100 zł oraz że opłata pobierana
jest oddzielnie dla każdego
roku kalendarzowego, którego
dotyczy historia albo zestawienie;
uzależnienie opłaty od liczby
stron dokumentu (w przypadku
gdy dokument liczy powyżej
50 stron).
Wprowadzenie opłaty za
sporządzenie szczegółowego
wykazu operacji finansowych
obejmującego rachunki
uznawane i obciążane oraz dane
adresata/nadawcy operacji.

III/1
III/2
III/3

IV/1
IV/2

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 12 postanowieniami
rozdziału I punkt 8, utrzymanie
wysokości opłaty.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

–
13. Wysłanie przesyłki za
pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie
z dyspozycją Klienta: opłata zgodna
z cennikiem firmy kurierskiej

Usunięcie opłaty.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

14. Wysłanie przesyłki pocztą
elektroniczną.

Usunięcie postanowienia

III/1
III/2

IV/1
IV/2

zz

zz

zz

zz
zz

zz

Komentarz

zz

zz

zz
zz

12. Wysłanie przesyłki tradycyjną
pocztą zgodnie z dyspozycją klienta:
10 zł

–
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15. Wykonanie przelewu pieniężnego na Rozdział I punkt 11 Wykonanie przelewu
środków pieniężnych na rachunek bankowy:
rachunek bankowy:
a) w Santander Bank Polska S.A.
prowadzony w Santander Bank Polska S.A.:
(telefonicznie/osobiście/przez
bezpłatnie;
internet): nie pobiera się;
prowadzony w innym banku, na podstawie
b) w innym banku (telefonicznie/
dyspozycji wydanej za pośrednictwem sieci
osobiście): 5 zł;
Internet, wystawiony w systemie ELIXIR:
0,50 zł;
c) r ealizacja polecenia przelewu
za granicę lub do innego banku
prowadzony w innym banku, na podstawie
krajowego w walucie obcej: 0,2%
dyspozycji wydanej osobiście lub
wartości przelewu nie mniej niż
telefonicznie, wystawiony w systemie
115 zł i nie więcej niż 315 zł.
ELIXIR: 8 zł;
prowadzony w innym banku, wystawiony
w systemie SORBNET, bez względu na
kanał złożenia dyspozycji przelewu: 35 zł.
zz

zz

zz

III
Podstawa
prawna

IV
Okoliczność
faktyczna

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 15 postanowieniami
rozdziału I punkt 11 oraz
zmiana wysokości opłat przez
ich obniżenie, z zastrzeżeniem
przypadków wykonania przelewu
środków pieniężnych na
rachunek bankowy prowadzony
w innym banku, na podstawie
dyspozycji wydanej osobiście
lub telefonicznie, wystawiony
w systemie ELIXIR, za które
opłata zostanie podwyższona.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Komentarz

zz

16. 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, w dniu następującym po
dniu złożenia wniosku):
a) MAKLER1 – 1 oferta + Notowania
+ Notowania Mobilne: 0,00 zł;
b) MAKLER5 – 5 ofert + Notowania
+ Notowania Mobilne: 88,00 zł;
c) T
 RADER – pełen arkusz + Notowania
+ Notowania Mobilne: 174,00 zł.

Rozdział IV, lit. D pkt 5
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, w dniu
następującym po dniu złożenia wniosku):
a) MAKLER1 – 1 oferta + Notowania +
Notowania Mobilne: 0,00 zł;
b) MAKLER5 – 5 ofert + Notowania +
Notowania Mobilne: 88,00 zł;
c) T
 RADER – pełen arkusz + Notowania +
Notowania Mobilne: 174,00 zł.

Przeniesienie postanowień sekcji
G pkt 16 do rozdziału IV lit. D
pkt 5, bez zmiany zawartych
w nich treści.

III/1
III/3

IV/1
IV/2

16.1 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, w dniu następującym po
dniu złożenia wniosku):
a) MAKLER1 – 1 oferta + Notowania
+ Notowania Mobilne: 188,00 zł;
b) MAKLER5 – 5 ofert + Notowania
+ Notowania Mobilne: 188,00 zł;
c) T
 RADER – pełen arkusz + Notowania
+ Notowania Mobilne: 214,00 zł.

Rozdział IV, lit. D pkt 6
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, w dniu
następującym po dniu złożenia wniosku):
a) MAKLER1 – 1 oferta + Notowania
+ Notowania Mobilne: 188,00 zł;
b) MAKLER5 – 5 ofert + Notowania
+ Notowania Mobilne: 188,00 zł;
c) T
 RADER – pełen arkusz + Notowania
+ Notowania Mobilne: 214,00 zł.

Przeniesienie postanowień sekcji
G pkt 16.1 do rozdziału IV lit. D
pkt 6, bez zmiany zawartych
w nich treści.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

17. Opłaty powiernicze. Opłata
kwartalna pobierana od wartości
papierów wartościowych, znajdujących
się na rachunku zagranicznych papierów
wartościowych:
a) R ynki strefy EURO: 0,03% od
wartości aktywów na rachunku;
b) Pozostałe rynki 2: 0,06% od wartości
aktywów na rachunku.

Rozdział II punkt 5 Przechowywanie
instrumentów finansowych w ramach
rejestru zagranicznych instrumentów
finansowych (opłata miesięczna od wartości
portfela na koniec miesiąca):
jeżeli miesięczna wartość obrotu liczona
dla danej waluty osiągnie co najmniej
20% wartości instrumentów finansowych
kwotowanych w danej walucie: bezpłatnie;
w przeciwnym przypadku: 0,02%.

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 17 postanowieniami
rozdziału II punkt 5, zmiana
częstotliwości pobierania oraz
obniżenie wysokości opłat.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Rozdział I punkt 8 Wysłanie zawiadomienia
o zawarciu transakcji, wyciągu ze stanem
rachunku na koniec miesiąca lub innego
zaświadczenia przesłanego zwykłą przesyłką
pocztową: 10 zł.

Zastąpienie postanowień sekcji
G punkt 18 postanowieniami
rozdziału I punkt 8, utrzymanie
wysokości opłaty.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

2

 ie dotyczy produktów strukturyzowanych
N
w formie obligacji oraz certyfikatów
nabytych przez Klientów Santander Biuro
Maklerskie w ramach oferty publicznej lub
prywatnej obsługiwanej przez podmiot
z Grupy Kapitałowej Santander Bank
Polska S.A.

18. Wysłanie potwierdzenia zawarcia
transakcji:
a) za pomocą usługi Makler, lub
za pośrednictwem poczty
elektronicznej: nie pobiera się;
b) listownie: 10 zł.

zz

zz
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Usunięto.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Komentarz

Sekcja H Inne postanowienia
W przypadku realizacji zlecenia klienta –
w kilku transakcjach cząstkowych
Santander 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.

Rozdział V punkt 10 Biuro Maklerskie
umożliwia negocjowanie opłat i prowizji
klientom, którzy w szczególności
zapewniają odpowiednio wysokie obroty na
rachunku.

Zastąpiono.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Wszelkie opłaty odnoszące się do
operacji wynikłych ze świadczonych
na rzecz klientów usług maklerskich,
a nieujęte powyżej, będą ustalane
indywidualnie z klientem.

–

Usunięto.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Wszystkie prowizje (pkt. A.B.C.D.E.F)
płacone przez Klientów są dzielone
pomiędzy Santander Biuro
Maklerskie i Santander Securities S.A.
w proporcjach, 10% Santander Biuro
Maklerskie – wynagrodzenie za
usługę przyjmowania i przekazywania
zleceń, i 90% Santander Securities S.A.
– wynagrodzenie za usługę
wykonywania zleceń.

–

Usunięto.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Wszystkie opłaty (pkt. G) płacone przez –
Klientów są pobierane w całości przez
Santander Securities S.A.

Usunięto.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

–

Usunięto.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

Niniejsza Tabela opłat i prowizji
maklerskich Santander Securities S.A.
oraz Santander Biuro Maklerskie
obowiązuje od dnia 12 listopada
2018 roku.

Pozostałe prowizje i opłaty, które obowiązywać będą Klientów byłego Santander Securities S.A. w związku z przeniesieniem ich
rachunków maklerskich do Santander Biuro Maklerskie wraz z przeniesieniem wydzielonej części Santander Securities S.A. zgodnie
z Planem Podziału ogłoszonym w dniu 12 czerwca 2019 r.
–

Rozdział I punkt 12 Odsetki za opóźnienie
w spełnieniu świadczeń związanych
z usługami maklerskimi: dwukrotność stopy
referencyjnej NBP.

Opłata związana
z usługą oferowaną Klientom
Santander Biuro Maklerskie.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

–

Rozdział I punkt 13 i 14 Wypłata gotówkowa
w kwocie niewymagającej awizowania lub
wcześniej awizowana: bezpłatnie;
Wypłata gotówkowa awizowana, ale
nieodebrana (od kwoty niepodjętej
w uzgodnionym terminie) – nie dotyczy osób
fizycznych ani osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą – 0,15%.

Opłata związana
z usługą oferowaną Klientom
Santander Biuro Maklerskie.

III/1
III/2

IV/1
IV/2

–

Rozdział I punkt 15 Wygaśnięcie umowy
maklerskiej w zakresie dyspozycji IKE z uwagi
na wypłatę transferową lub jej rozwiązanie
z uwagi na dyspozycję zwrotu całości
środków z rachunku IKE przed upływem
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o IKE
(opłata za czynność): 150 zł.

Opłata związana z oferowaną
Klientom Santander Biuro
Maklerskie usługą prowadzenia
Indywidualnego Konta
Emerytalnego (IKE).

III/1
III/3

IV/2

–

Rozdział I punkt 16 Dokonanie częściowego
zwrotu z rachunku IKE: 50 zł od każdej
dyspozycji częściowego zwrotu.

Opłata związana z oferowaną
Klientom Santander Biuro
Maklerskie usługą prowadzenia
Indywidualnego Konta
Emerytalnego (IKE).

III/1
III/3

IV/2
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III
Podstawa
prawna

IV
Okoliczność
faktyczna

–

Rozdział I punkt 17 Wypłata w ratach
z rachunku IKE: 50 zł od każdej wypłaconej
raty.

Opłata związana z oferowaną
Klientom Santander Biuro
Maklerskie usługą prowadzenia
Indywidualnego Konta
Emerytalnego (IKE).

III/1
III/3

IV/2

-

Rozdział I punkt 18 Przeniesienie
instrumentów finansowych z rachunku IKE do
innej instytucji finansowej w ramach wypłaty
transferowej po 12 miesiącach od dnia
zawarcia umowy o IKE: równowartość opłaty
pobieranej przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.

Opłata związana z oferowaną
Klientom Santander Biuro
Maklerskie usługą prowadzenia
Indywidualnego Konta
Emerytalnego (IKE).

III/1
III/3

IV/2

–

Rozdział I punkt 31 Wykonanie warrantów
(opłata za czynność) – 10 zł.

Opłata związana
z usługą oferowaną Klientom
Santander Biuro Maklerskie.

III/1
III/3

IV/2

Rozdział I punkt 32 Nabycie wierzytelności
z tytułu zawartych na rachunek klienta,
a jeszcze nierozliczonych, transakcji
sprzedaży instrumentów finansowych
w związku z przyznanym klientowi
limitem należności: 0,20% od wartości
wierzytelności.

Opłata związana
z usługą oferowaną Klientom
Santander Biuro Maklerskie.

III/1
III/3

IV/2

Rozdział I punkt 33Nabycie wierzytelności
z tytułu zawartych na rachunek klienta,
a jeszcze nierozliczonych, transakcji
sprzedaży instrumentów finansowych –
wypłata gotówkowa: 0,30% od wartości
wierzytelności.

Opłata związana
z usługą oferowaną Klientom
Santander Biuro Maklerskie.

III/1
III/3

IV/2

–

Rozdział I punkt 34 Przesłanie komunikatu
SMS – opłata jest pobierana za każdą szt.,
po wyczerpaniu pakietu 15 bezpłatnych
komunikatów SMS – 0,25 zł.

Opłata związana
z usługą oferowaną Klientom
Santander Biuro Maklerskie.

III/1
III/3

IV/2

–

Rozdział I punkt 35 Korzystanie z przeglądu
notowań Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie w czasie rzeczywistym (opłata
miesięczna):

Opłata związana
z usługą oferowaną Klientom
Santander Biuro Maklerskie.

III/1
III/3

IV/2

Opłata związana
z usługą oferowaną Klientom
Santander Biuro Maklerskie.

III/1
III/3

IV/2

–

Opłata związana
Rozdział I punkt 37 Sporządzenie kopii
dokumentu i przekazanie uprawnionej osobie z usługą oferowaną Klientom
/ uprawnionemu podmiotowi: 1 zł za stronę Santander Biuro Maklerskie.
A4, nie mniej niż 6 zł.

III/1
III/3

IV/2

–

Opłata związana
Rozdział I punkt 38 Świadczenie
z usługą oferowaną Klientom
usługi doradztwa inwestycyjnego dla
instrumentów finansowych zdeponowanych Santander Biuro Maklerskie.
na rachunkach objętych usługą Aktywnego
Doradztwa Giełdowego (opłata roczna) –
za pierwszy rok świadczenia usługi opłata
pobierana jest po zakończeniu tego roku,
w następnych latach opłata pobierana jest
z góry: 1 zł + VAT.

III/1
III/3

IV/2

dla jednej najlepszej oferty: bezpłatnie
dla pięciu najlepszych ofert:
– jeżeli wysokość obrotu na rachunkach
klienta w poprzednim miesiącu wyniosła
co najmniej 90 tys. zł lub 60 kontraktów
terminowych: bezpłatnie
– w innym przypadku: 89 zł + VAT
dla pełnego arkusza ofert
– jeżeli wysokość obrotu na rachunkach
klienta w poprzednim miesiącu wyniosła
co najmniej 90 tys. zł lub 60 kontraktów
terminowych: 86 zł + VAT
– w innym przypadku: 175 zł + VAT.

zz
zz

zz

–

Rozdział I punkt 36 Korzystanie z programu
AmiBroker (opłata miesięczna):
jeżeli wysokość obrotu na rachunkach
klienta w poprzednim miesiącu wyniosła
co najmniej 200 tys. zł lub 200 kontraktów
terminowych – bezpłatnie;
w innym przypadku – 38 zł.
zz

zz
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Opłata związana z usługą
Rozdział II Opłaty dodatkowe związane
z zagranicznymi instrumentami finansowymi oferowaną Klientom Santander
Biuro Maklerskie.
punkt 1-4, 6, 9-10:
1. Prowadzenie rejestru zagranicznych
instrumentów finansowych – bezpłatnie;
2. O
 twarcie rachunku walutowego dla EUR
oraz USD – bezpłatnie;
3. Otwarcie rachunku walutowego dla kolejnej
waluty (opłata za czynność) – 30 zł;
4. Wykonanie przelewu środków
pieniężnych na rachunek bankowy
prowadzony w Santander Bank Polska S.A.
– bezpłatnie;
6. K
 orzystanie z przeglądu notowań
na rynkach zagranicznych w czasie
rzeczywistym dla jednej najlepszej oferty
– usługa dla osób fizycznych (opłata
miesięczna):
jeżeli wartość obrotu na zagranicznych
rynkach w poprzednim miesiącu
wyniosła co najmniej równowartość
150 tys. zł – bezpłatnie
w innym przypadku:
– pakiet USA – dostęp do notowań
z NYSE, NYSE MKT, NASDAQ, GPW
– 99 zł;
– pakiet USA + EURO – dostęp do
notowań z NYSE, NYSE MKT, NASDAQ,
DB-XETRA, EURONEXT, GPW – 189 zł;
– pakiet MAX – dostęp do notowań
z NYSE, NYSE MKT, NASDAQ, DBXETRA, EURONEXT, LSE, GPW – 239 zł;
9. D
 ematerializacja i deponowanie
certyfikatów opiewających na zagraniczne
instrumenty finansowe – 200 EUR
lub równowartość w innej walucie;
10. Wystawienie imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu spółki zagranicznej – 20
EUR lub równowartość w innej walucie +
równowartość opłaty pobieranej przez
KDWP S.A.

III/1
III/3

IV/2

Rozdział III punkt 6 Prowizja od
obrotu zagranicznymi instrumentami
finansowymi, z wyłączeniem zagranicznych
dłużnych instrumentów finansowych
oraz zagranicznych produktów
strukturyzowanych: 0,39% 1 (Internet
serwis / aplikacja), 0,99% 2 (Osobiście lub
telefonicznie), 0,25% 1,2 (Day trading);

Opłata związana z usługą
oferowaną Klientom Santander
Biuro Maklerskie.

III/1
III/3

IV/2

Opłata związana z usługą
oferowaną Klientom Santander
Biuro Maklerskie.

III/1
III/3

IV/2

Ujednolicenie zasad naliczania
i pobierania opłat dla Klientów.

III/1
III/2
III/3

IV/1
IV/2

Komentarz

zz

zz

1

 inimalna prowizja za jedno zrealizowane
M
zlecenie, składane za pośrednictwem Internetu
lub urządzeń mobilnych, wynosi dla giełd
europejskich: 12 EUR/USD/GBP/CHF; dla
amerykańskich 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż
12 USD.

2

 inimalna prowizja za jedno zrealizowane
M
zlecenie, składane osobiście lub telefonicznie,
wynosi dla giełd europejskich: 20 EUR/USD/GBP/
CHF; dla amerykańskich 0,02 USD od sztuki, nie
mniej niż 20 USD.

Rozdział III punkt 7 Prowizja od obrotu
zagranicznymi dłużnymi instrumentami
finansowymi, z wyłączeniem zagranicznych
produktów strukturyzowanych: 0,49% 3
(Internet serwis / aplikacja), 0,59% 3
(Osobiście lub telefonicznie)
3

–

 inimalna prowizja za jedno zrealizowane
M
zlecenie wynosi 40 EUR/USD/GBP/CHF.

Rozdział V Zasady naliczania i pobierania
opłat.
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Legenda:
III/1 – Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Santander Securities S.A. – § 98
III/2	Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez
Santander Biuro Maklerskie – § 40 ust. 5 lit. a.
III/3 	Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez
Santander Biuro Maklerskie – § 40 ust. 5 lit. e.
IV/1	Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS o inflacji, która w okresie listopad 2018 – lipiec 2019 wyniosła 2,2%.
IV/2	Zmiana jest determinowana przyjętym modelem transakcji połączenia Santander Biuro Maklerskie z Santander Securities S.A.,
zgodnie z Planem Podziału Santander Securities S.A. ogłoszonym w dniu 12 czerwca 2019 r.

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Santander Securities S.A. (wyciąg) – § 98
1. Dom Maklerski może dokonać zmian Regulaminu oraz Tabeli. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności:
a) powstania bądź modyfikacji istniejących opłat i prowizji,
b) p
 owstania nowych obowiązków bądź zmniejszenia praw Klienta spowodowanych powstaniem bądź modyfikacją obowiązków
w związku z wejściem w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych przez Santander Biuro Maklerskie (wyciąg) – § 40:
1. Za świadczone usługi maklerskie oraz inne czynności wykonywane na rzecz Klienta, Klient ponosi opłaty i prowizje określone w Tabeli
Opłat przekazanej Klientowi przed zawarciem Umowy. W przypadku, gdyby wykonanie Zlecenia wiązało się z koniecznością poniesienia
przez Klienta dodatkowych kosztów, informacja o tych kosztach zostanie przekazana Klientowi przed przyjęciem Zlecenia przez Biuro
Maklerskie.
2. Biuro Maklerskie nie pobiera opłat i prowizji innych niż wymienione w ust.1.
3. Opłaty i prowizje pobierane są bezpośrednio z Rachunku Inwestycyjnego Klienta:
a)	niezwłocznie po wykonaniu czynności, lub przeprowadzeniu operacji, z którą wiąże się pobranie opłaty, lub prowizji, lub
b)	w przypadku opłat okresowych, w terminach wskazanych w Tabeli Opłat.
4. Biuro Maklerskie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Tabeli Opłat w trybie właściwym dla zmiany Regulaminu. Zmiana Tabeli
Opłat wchodzi w życie w terminie w niej określonym, lecz nie wcześniejszym niż 14 dni od dnia zawiadomienie Klienta o zmianie.
5. P
 oza okolicznościami przewidzianymi w Umowie lub w pozostałych postanowieniach Regulaminu, Biuro Maklerskie jest uprawnione
do zmiany – nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym – wysokości opłat i prowizji określonych w Tabeli Opłat na podstawie
i w stosunku do:
a) w
 zrostu inflacji w stopniu ogłaszanym przez GUS, co najmniej o 0,1%; lub
b) z miany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez GUS, co najmniej o 0,1%; lub
c) wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności:
wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń między instytucjami finansowymi koniecznych do wykonania danej
usługi, energii, wejścia w życie nowych regulacji prawnych powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi o co najmniej 1%; lub
d) z miany rentowności instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego (w tym np. bonów skarbowych i obligacji Skarbu Państwa), co
najmniej o 0,01%; lub
e) rozszerzenia oferty usług świadczonych przez Biuro Maklerskie (opłaty i prowizje związane z nowymi usługami)
	przy czym brane są pod uwagę zmiany, które zaszły od wprowadzenia Tabeli Opłat, a jeżeli została zmieniona – od czasu ostatniej
zmiany Tabeli Opłat.
6. Biuro Maklerskie, do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, przesyła Klientowi raporty roczne z podsumowaniem
wszystkich opłat i prowizji pobranych od Klienta oraz podmiotów trzecich w poprzednim roku kalendarzowym, w związku z usługami
świadczonymi na rzecz Klienta na podstawie Umowy. Raporty, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą obejmować opłaty
i prowizje pobierane w związku z usługami świadczonymi przez Biuro Maklerskie oraz Santander Securities S.A.
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