Koszty i opłaty dotyczące produktów i usług świadczonych przez Bank dla 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 do 1 roku w
kwocie 100 000 PLN

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

5% w stawce procentowej

5 000 PLN

Obligacje

3% w cenie obligacji

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.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzona na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r. Nr 21, poz. 142),
NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, o kapitale zakładowym i wpłaconym 993 334 810 zł.

