
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
BIURA MAKLERSKIEGO BANKU BPH S.A.
I. PROWIZJE

PROWIZJE ZA ŚWIADCZENIE USŁUG ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU
RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Obrót akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, warrantami, certyfikatami inwestycyjnymi, 
certyfikatami strukturyzowanymi, tytułami uczestnictwa ETF i jednostkami indeksowymi

0,38%
wartości zrealizowanego zlecenia, min. 5 zł

Obrót obligacjami 0,19%
wartości zrealizowanego zlecenia, min. 5 zł

RYNEK DERYWATÓW

Obrót kontraktami indeksowymi
Obrót kontraktami akcyjnymi
Obrót kontraktami na stawki referencyjne WIBOR
Obrót kontraktami na obligacje skarbowe
Obrót kontraktami walutowymi

za 1 kontrakt
9 zł
3 zł
2 zł
2 zł
1 zł

Obrót opcjami
2%

wartości transakcji za 1 opcję, 
min. 2 zł, maks. 9 zł

PROWIZJE ZA ŚWIADCZENIE USŁUG ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU
RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Obrót akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, warrantami, certyfikatami inwestycyjnymi 
i certyfikatami strukturyzowanymi, tytułami uczestnictwa ETF i jednostkami indeksowymi oraz obligacjami

dwukrotność odpowiedniej 
prowizji internetowej

RYNEK DERYWATÓW
Obrót kontraktami indeksowymi, kontraktami akcyjnymi, kontraktami na stawki referencyjne 
WIBOR, kontraktami na obligacje skarbowe, kontraktami walutowymi, opcjami

120% odpowiedniej prowizji internetowej

PROWIZJE ZA INNE OPERACJE
CZYNNOŚCI MAKLERSKIE

Przydzielenie limitu OTP (Odroczony Termin Płatności) 0,1%
wartości limitu, min. 50 zł

Transfer papierów wartościowych do innego podmiotu. Do wyznaczenia kwoty prowizji 
przyjmuje się ceny zamknięcia poszczególnych papierów wartościowych, wchodzących 
w skład portfela, z sesji giełdowej poprzedzającej dzień złożenia polecenia transferu.

1%
od wartości portfela 

min. 120 zł, maks. 150 000 zł

POSTANOWIENIA DODATKOWE
RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Day trading
Klienci otrzymują zwrot 50% zapłaconej prowizji od transakcji odwrotnych zawartych w ciągu jednej 
sesji. Prowizja od transakcji odwrotnej nie może być niższa niż 3 zł. Zwrot prowizji następuje w ciągu 
trzech dni roboczych od dnia zawarcia transakcji odwrotnej na rachunek pieniężny Klienta.

zwrot 50%
prowizji od zrealizowanego zlecenia 

odwrotnego, prowizja min. 3 zł

Obniżka prowizji dla długoletnich Klientów
Obniżka prowizji od zleceń internetowych na rynku papierów wartościowych. Za rok 
działalności inwestycyjnej Klienta uznaje się każdy rok kalendarzowy, w którym Klient wykonał 
przynajmniej jedną transakcję giełdową na danym rachunku inwestycyjnym, liczony od 
2003 roku. Maksymalna obniżka prowizji: 0,1 punktu procentowego. Oferta nie obejmuje 
Klientów z indywidulanie negocjowanymi prowizjami na rynku papierów wartościowych.

obniżka o 0,01 punktu procentowego
od podstawowej stawki prowizji, 

za każde trzy lata działalności 
inwestycyjnej Klienta

RYNEK DERYWATÓW

Day trading
Klienci zawierający transakcje kontraktami terminowymi otrzymują zwrot zapłaconej prowizji od 
transakcji odwrotnych zawartych w ciągu jednej sesji w wysokości 5 zł od każdego kontraktu. Prowizja od 
transakcji odwrotnej nie może być niższa niż 4 zł od każdego kontraktu indeksowego, 0,50 zł walutowe, 1 zł 
pozostałe. Zwrot prowizji następuje w dniu zawarcia transakcji odwrotnej na rachunek pieniężny Klienta.

zwrot 50%
prowizji za dany kontrakt



II. OPŁATY
OBSŁUGA RACHUNKU INWESTYCYJNEGO

Opłata roczna. Opłaty nie pobiera się za pierwszy okres obsługi nowego rachunku inwestycyjnego, 
tj. od dnia otwarcia rachunku do ostatniego dnia kalendarzowego roku, w którym rachunek 
został otwarty. Opłata może być pobierana w częściach. Szczegółowy mechanizm pobierania 
opłaty opisany jest w „Regulaminie świadczenia usług maklerskich”, dostępnym również na 
stronie internetowej Biura www.bm.bph.pl. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy 
przez Klienta lub przez Biuro / Bank, opłaty pobrane okresowo „z góry” zostaną naliczone do 
końca okresu obowiązywania umowy i zwrócone proporcjonalnie za pozostały okres.

50 zł
rocznie

OPŁATY ZA DOKUMENTY WYDAWANE PRZEZ BM NA WNIOSEK KLIENTA

 › historia (w tym zestawienie zawartych transakcji) lub stan rachunku za okres do roku*
 › historia (w tym zestawienie zawartych transakcji) lub stan rachunku za okres od 1 do 5 lat
 › szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej (PIT)

5 zł
za stronę wydruku

 › duplikat formularza PIT–8C
 › świadectwo depozytowe / rejestracja prawa uczestnictwa w WZA
 › duplikat potwierdzenia zakupu / nabycia instrumentów finansowych na rynku polskim
 › fotokopia dokumentów archiwalnych
 › inne dokumenty wg wniosku Klienta nie wymagające dokonania analizy historii operacji

45 zł
dokument do 20 stron

+5 zł
za każdą następną stronę, maks. 300 zł

 › zaświadczenia wymagające dokonania analizy historii operacji
 › historia lub stan rachunku za okres powyżej 5 lat (jeśli dostępna)

100 zł
dokument do 20 stron

+5 zł
za każdą następną stronę, maks. 300 zł

Opłata za wysłanie korespondencji na życzenie Klienta poza granice RP 20 zł

Opłata za wysłanie korespondencji na życzenie Klienta w granicach RP przesyłką kurierską 40 zł
POZOSTAŁE OPŁATY

Wykonanie / Wygaśnięcie kontraktu terminowego, opcji, warrantu, jednostki indeksowej 10 zł
za każdy instrument

Przelew środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego w ramach Banku BPH bez opłat

Przelew środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego do innego banku krajowego* 7 zł

Przelew środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego za granicę 30 zł
+ koszty banków realizujących przelew

Realizacja dyspozycji Klientów wynikających z umów cywilno-prawnych
Umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, spadki, inne. Opłata pobierana niezależnie 
od prowizji za transfer papierów wartościowych do innego podmiotu.

50 zł
za każdą umowę

Przechowywanie instrumentów finansowych o wartości powyżej 1 mln zł
Jeśli prowizje transakcyjne zapłacone w danym miesiącu przez Klienta są wyższe niż opłata za 
przechowywanie instrumentów finansowych, wówczas opłata ta nie jest pobierana.

dwukrotność
opłaty uiszczanej przez Biuro Maklerskie 

na rzecz właściwej Izby, miesięcznie

Przyjęcie dyspozycji zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela 
na akcje imienne, transfer pozycji zarejestrowanych na koncie indywidualnym 30 zł

Inne czynności
Realizacja dyspozycji Klienta, wymagająca pośrednictwa podmiotów trzecich, w szczególności KDPW i KDPW_CCP  
 – w wysokości opłaty pobieranej przez podmiot trzeci – po akceptacji tej opłaty przez Klienta.

do ustalenia z Biurem Maklerskim

* Czynność tę można wykonać bezpłatnie w internetowym systemie obsługi Klientów Biura.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Prowizje i opłaty podlegają negocjacjom.
2.   Przy negocjacji prowizji i opłat Dyrektor Biura Maklerskiego może wziąć pod uwagę aktywność inwestycyjną Inwestora.
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