Koszty i opłaty dotyczące produktów i usług świadczonych przez Bank w zakresie transakcji skarbowych
Maksymalne poziomy marż stosowanych przez Santander Bank Polska S.A.

Transakcje
inwestycyjne

Transakcje pochodne
na stopę procentową

Transakcje walutowe

Produkt

Maksymalne poziomy kosztów

Maksymalne poziomy kosztów
w ujęciu nominalnym, dla
przykładowej transakcji w kwocie
100 000 PLN o dacie wygaśnięcia za
1 rok

Terminowe transakcje walutowe
Forward

3,5% nominału w transakcji do 1 roku oraz
dodatkowo 1% za każdy następny rozpoczęty rok
trwania transakcji

3 500 PLN

Swapy walutowe

3,5% nominału w transakcji do 1 roku oraz
dodatkowo 1% za każdy następny rozpoczęty rok
trwania transakcji

3 500 PLN

Opcje walutowe

3,5% nominału w transakcji do 1 roku oraz
dodatkowo 1% za każdy następny rozpoczęty rok
trwania transakcji

3 500 PLN

Swapy walutowo-procentowe

0,8% w stawce procentowej

800 PLN

Swapy procentowe

0,8% w stawce procentowej

800 PLN

Opcje na stopę procentową
(Cap/Floor)

0,8% od nominału transakcji za każdy rozpoczęty rok
jej trwania

800 PLN

Depozyty

3% w stawce procentowej

3 000 PLN

Lokaty strukturyzowane,
Strategia dwuwalutowa

5% w stawce procentowej

5 000 PLN

Instrumenty dłużne

3% w cenie instrumentu

3 000 PLN

W związku z zawieraniem transakcji na transakcjach pochodnych, Bank może naliczyć koszty transakcyjne, które są uwzględnione
w cenie kwotowanego produktu. W przypadku zwrócenia się Klienta o przedterminowe rozliczenie transakcji Bank może naliczyć
koszty zamknięcia transakcji.
W odniesieniu do Klientów posiadających klasyfikację Klient Detaliczny, Bank przedstawia również informacje o kosztach
w Dokumentach Zawierających Kluczowe Informacje (KID), zgodnie z Rozporządzeniem PRIIP.
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