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TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

DZIAŁ I. OPŁATY1) – Rachunek inwestycyjny, konta IKE, Rachunek rejestrowy, Rejestr rynku niepublicznego

L.p. Nazwa operacji Rachunek 
inwestycyjny2

Konto 
SUPER IKE3

Konto 
IKE Obligacje3

Konto 
IKE Inwestycje3

Rachunek 
rejestrowy4

Rejestr rynku niepublicznego5

rejestr akcjonariuszy ewidencja Instrumentów 
finansowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Prowadzenie dla osób fizycznych rachunku  
(opłata roczna):

otwarty 
w I półroczu 

otwarty 
w II półroczu 60,00 zł 

+0,1% wartości nominal-
nej obligacji zapisanych 

na koncie SUPER IKE 
w ostatnim dniu roku 
kalendarzowego, nie 
więcej niż 200,00 zł

rok 1.: 0,00% 
rok 2.: 0,16% 
rok 3.: 0,15% 
rok 4.: 0,14% 
rok 5.: 0,13% 
rok 6.: 0,12% 
rok 7.: 0,11% 

rok 8 i kolejne lata: 
0,1% wartości nomi-
nalnej obligacji zapi-
sanych na koncie IKE 
Obligacje w ostatnim 
dniu roku kalendarzo-
wego, nie więcej niż 

200,00 zł

60,00 zł

x x x

1) który łącznie spełnia następujące warunki:

60,00 zł 30,00 zł

a) posiadacz lub współposiadacze mają dostęp 
do Aplikacji internetowych10

b) posiadacz lub współposiadacze wyrazili 
Zgodę10 na Trwały nośnik ekektroniczny10

2)

w pozostałych przypadkach 80,00 zł 50,00 zł

80,00 zł 
+0,1 % wartości nomi-
nalnej obligacji zapisa-
nych na koncie SUPER 

IKE w ostatnim dniu roku 
kalendarzowego, nie 
więcej niż 200,00 zł

80,00 zł

2. Prowadzenie dla pełnoletnich osób fizycznych, które nie 
ukończyły 25. roku życia i posiadają ważną legitymację 
szkolną lub studencką, rachunku (opłata roczna):

otwarty 
w I półroczu 

otwarty 
w II półroczu

x x x x

1) który spełnia łącznie następujące wymagania:

0,00 zł 0,00 zł

60,00 zł 
+0,1% wartości nominal-
nej obligacji zapisanych 

na koncie SUPER IKE 
w ostatnim dniu roku 
kalendarzowego, nie 
więcej niż 200,00 zł

rok 1.: 0,00% 
rok 2.: 0,16% 
rok 3.: 0,15% 
rok 4.: 0,14% 
rok 5.: 0,13% 
rok 6.: 0,12% 
rok 7.: 0,11% 

rok 8 i kolejne lata: 
0,1% wartości nomi-
nalnej obligacji zapi-
sanych na koncie IKE 
Obligacje w ostatnim 
dniu roku kalendarzo-
wego, nie więcej niż 

200,00 zł

a)
posiadacz lub współposiadacze mają dostęp 
do Aplikacji internetowych10

b)
posiadacz lub współposiadacze wyrazili 
Zgodę10 na Trwały nośnik elektroniczny10

2)

w pozostałych przypadkach 80,00 zł 50,00 zł

80,00 zł 
+0,1% wartości nominal-
nej obligacji zapisanych 

na koncie SUPER IKE 
w ostatnim dniu roku 
kalendarzowego, nie 
więcej niż 200,00 zł

Obowiązuje od 1 października 2020 r.
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L.p. Nazwa operacji Rachunek 
inwestycyjny2

Konto 
SUPER IKE3

Konto 
IKE Obligacje3

Konto 
IKE Inwestycje3

Rachunek 
rejestrowy4

Rejestr rynku niepublicznego5

rejestr akcjonariuszy ewidencja Instrumentów 
finansowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Prowadzenie dla osób innych niż fizyczne Rachunku inwestycyjnego (opłata roczna):

x x x x x x
1) który posiada Zgodę10 na Trwały nośnik 

elektroniczny10 z powiązanym adresem e-mail 80,00 zł 40,00 zł

2) w pozostałych przypadkach 100,00 zł 70,00 zł

Uwaga: 
1.  Z opłaty za prowadzenie Rachunku inwestycyjnego 

są zwolnieni:
    a)  posiadacze Rachunków PLATINIUM albo Konta 

Platinium II pod warunkiem spełnienia wszystkich 
wymogów określonych w pkt 1, ppkt 1,

    b)  posiadacze wspólnych Rachunków inwestycyj-
nych, gdy co najmniej jeden ze współposiadaczy 
Rachunku inwestycyjnego jest jednocześnie 
posiadaczem Rachunku PLATINIUM albo Konta 
Platinium II pod warunkiem spełnienia wszystkich 
wymogów określonych w pkt 1, ppkt 1.

2.  Wysokość opłat określonych w pkt 2, obowiązuje wy-
łącznie na nowo otwartym Rachunku inwestycyjnym.

3.  Opłata określona w pkt 2, ppkt 1, obowiązuje do koń-
ca roku, w którym posiadacz lub współposiadacz 
ukończył 25. rok życia.

4.  Wysokość opłat określonych w pkt 2 dotyczy również 
posiadaczy wspólnych Rachunków inwestycyjnych, 
gdy co najmniej jeden ze współposiadaczy Rachunku 
inwestycyjnego jest pełnoletnią osobą fizyczną, która 
nie ukończyła 25. roku życia, posiadającą ważną 
legitymację szkolną lub studencką.

5.  W przypadku gdy rachunek inwestycyjny przestanie 
w ciągu roku spełniać któryś z warunków opisanych 
w pkt 1, ppkt 1, to zostanie od następnego dnia nali-
czona dodatkowa opłata w formie różnicy pomiędzy 
opłatą za rachunek opisaną w pkt 1, ppkt 2, a opłatą 
w pkt 1 ppkt 1.

6.  W przypadku gdy Rachunek inwestycyjny przestanie 
w ciągu roku spełniać któryś z warunków opisanych 
w pkt 2, ppkt 1, to zostanie od następnego dnia nali-
czona dodatkowa opłata w formie różnicy pomiędzy 
opłatą za rachunek opisaną w pkt 2, ppkt 2, a opłatą 
w pkt 2 ppkt 1.

7.  W przypadku gdy Rachunek inwestycyjny przestanie 
w ciągu roku spełniać warunek opisany 
w pkt 3, ppkt 1, to zostanie od następnego dnia nali-
czona dodatkowa opłata w formie różnicy pomiędzy 
opłatą za rachunek opisaną w pkt 3 ppkt 2, a opłatą 
w pkt 3 ppkt 1.

8.  Opłaty opisane w pkt 1, pkt 2, pkt 3 obowiązują 
od następnego dnia roboczego po otwarciu Rachunku 
inwestycyjnego.

Uwaga: 
1.  W pierwszym roku opłata jest pobierana 

przy zawarciu umowy o świadczenie 
usług maklerskich.

2.  W kolejnych latach opłata jest pobiera-
na za każdy rozpoczęty rok kalen-
darzowy wg stawek określonych dla 
Rachunków inwestycyjnych otwartych 
w I półroczu.

3.  W kolejnych latach Klient jest zobo-
wiązany do zapewnienia środków 
na Rachunku inwestycyjnym lub 
w ramach środków bankowych, 
niezbędnych do pobrania opłaty 
do 31 marca danego roku kalendarzo-
wego.

4.  Opłata może zostać pobrana w częściach, 
w przypadku gdy na Rachunku inwe-
stycyjnym Klienta nie ma zapewnionej 
kwoty pozwalającej na pokrycie pełnej 
opłaty. 
 
 

Uwaga: 
Opłata jest pobierana 
z dołu 20 lutego każdego 
kolejnego roku kalenda-
rzowego. 
 

Uwaga: 
Opłata jest pobierana 
z dołu 20 lutego 
każdego kolejnego roku 
kalendarzowego. 
 

Uwaga: 
Opłata jest 
pobierana z dołu 
20 lutego każdego 
kolejnego roku 
kalendarzowego. 
 

x x x
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L.p. Nazwa operacji Rachunek 
inwestycyjny2

Konto 
SUPER IKE3

Konto 
IKE Obligacje3

Konto 
IKE Inwestycje3

Rachunek 
rejestrowy4

Rejestr rynku niepublicznego5

rejestr akcjonariuszy ewidencja Instrumentów 
finansowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Sporządzenie i wydanie na życzenie Klienta:

1) imiennego zaświadczenia depozytowego, zaświad-
czenia depozytowego, świadectwa depozytowego, 
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu, świadectwa rejestrowego

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

20,00 zł w postaci 
elektronicznej 

30,00 zł w postaci 
papierowej

30,00 zł

2) duplikatu informacji podatkowej (PIT, CIT, IFT) 50,00 zł x x 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

3)
szczegółowego zestawienia przychodów i kosztów 
zawartych w informacji podatkowej (PIT-8C)6

30,00 zł do 10 stron wydruku włącznie 
+ 2,00 zł za stronę ponad 10 stron wydruku x x x

30,00 zł do 10 stron 
wydruku włącznie + 
2,00 zł za stronę po-

nad 10 stron wydruku

30,00 zł do 10 stron 
wydruku włącznie + 
2,00 zł za stronę po-

nad 10 stron wydruku

30,00 zł do 10 stron 
wydruku włącznie + 
2,00 zł za stronę po-

nad 10 stron wydruku

4)

stanu rachunku, stanu rejestru na wskazany dzień 30,00 zł 30,00 zł x 30,00 zł 30,00 zł

20,00 zł w formie 
elektronicznej 

30,00 zł w formie 
papierowej

x

5) duplikatów, innych dokumentów lub odpisu spo-
rządzonych dokumentów dotyczących bieżącego 
roku kalendarzowego

50,00 zł 50, 00 zł 50, 00 zł 50, 00 zł 50, 00 zł

40,00 zł za dokumenty 
przesyłane  

elektronicznie 
50,00 zł za dokumenty 

przekazywane  
w formie papierowej

300,00 zł
Uwaga: 
Opłata za lata poprzedzające bieżący rok kalenda-
rzowy, zgodnie z pkt 4, ppkt 6, litera b i c

6) historii operacji na rachunku, rejestrze:

a)

bieżący rok kalendarzowy 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

20,00 zł w formie 
elektronicznej 

30,00 zł w formie 
papierowej

30,00 zł

b)
okres do 5 lat poprzedzających bieżący rok 
kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy) 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

80,00 zł w formie 
elektronicznej 

100,00 zł w formie 
papierowej

100,00 zł

c) okres wcześniejszy niż 5 lat poprzedzających 
bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok 
kalendarzowy)

200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł

100,00 zł w formie 
elektronicznej 

200,00 zł w formie 
papierowej

200,00 zł

7) dokumentacji dotyczącej rachunku lub rejestru lub 
operacji na rachunku lub rejestrze, lub informacji 
zawartej w tej dokumentacji (za każdy dokument)

opłata zgodnie z pkt 4, ppkt 6, litera a, b i c opłata zgodnie z pkt 4, 
ppkt 6, litera a, b i c

opłata zgodnie z pkt 4, 
ppkt 6, litera a, b i c

opłata zgodnie z pkt 4, 
ppkt 6, litera a, b i c

opłata zgodnie z pkt 4, 
ppkt 6, litera a, b i c

opłata zgodnie z pkt 4, 
ppkt 6, litera a, b i c

opłata zgodnie z pkt 4, 
ppkt 6, litera a, b i c

8) archiwalnych Powiadomień10, Zestawień10, Infor-
macji rocznych (za raport) 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł

9)
zestawienia posiadanych aktywów generowane 
częściej niż raz na kwartał 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

40,00 zł w formie 
elektronicznej 

50,00 zł w formie 
papierowej

50,00 zł

10) rejestrów komunikacji wewnętrznej (e-maile i roz-
mowy telefoniczne) za jeden udostępniony rejestr 
rozmowy lub korespondencję elektroniczną

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

40,00 zł w formie 
elektronicznej 

50,00 zł w formie 
papierowej

50,00 zł

Uwaga: 
Pierwsze potwierdzenie nabycia danego Instrumentu 
finansowego10 nabytego na rynku pierwotnym oraz 
pierwsze imienne zaświadczenie depozytowe lub 
zaświadczenie depozytowe dotyczące papierów warto-
ściowych niedopuszczonych do obrotu publicznego jest 
wystawiane bez opłat.
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L.p. Nazwa operacji Rachunek 
inwestycyjny2

Konto 
SUPER IKE3

Konto 
IKE Obligacje3

Konto 
IKE Inwestycje3

Rachunek 
rejestrowy4

Rejestr rynku niepublicznego5

rejestr akcjonariuszy ewidencja Instrumentów 
finansowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.
Sporządzenie i wydanie na wniosek uprawnionych 
organów (komornicy sądowi, urzędy skarbowe, izby 
celne – w sprawach o spis inwentarza, sądy, itp.) oraz 
Administratorów lub Zarządców lub Kuratorów Zabez-
pieczeń i innych uprawnionych podmiotów:

1) zaświadczenia o stanie rachunku lub rejestru  
lub o jego posiadaniu z zastrzeżeniem ppkt 6 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

2) innego zaświadczenia lub duplikatu, odpisu spo-
rządzonych dokumentów dotyczących bieżącego 
roku

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

3) historii operacji na rachunku, rejestrze obejmującej:

a) bieżący rok kalendarzowy 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

b) okres do 5 lat poprzedzających bieżący rok 
kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy) 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 80,00 zł 100,00 zł

c) okres wcześniejszy niż 5 lat poprzedzających 
bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok 
kalendarzowy)

200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 30,00 zł 200,00 zł

4) dokumentacji dotyczącej rachunku lub rejestru lub 
operacji na rachunku lub rejestrze, lub informacji 
zawartej w tej dokumentacji dla dokumentów 
z okresu do 5 lat poprzedzających bieżący rok 
kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

5) dokumentacji dotyczącej rachunku lub rejestru lub 
operacji na rachunku lub rejestrze, lub informacji 
zawartej w tej dokumentacji dla dokumentów 
z okresu wcześniejszego niż 5 lat poprzedzają-
cych bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok 
kalendarzowy)

200,00 zł x x x x 200,00 zł x

6)
zaświadczenia o stanie rachunku lub rejestru  
lub jego posiadaniu wydawane na wniosek  
komorników sądowych

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

6. Przeniesienie Instrumentów finansowych10  (od wartości 
każdego pakietu przenoszonych Instrumentów finanso-
wych zarejestrowanych pod odrębnym kodem): 

1) na inny rachunek, rejestr prowadzony przez Biuro 
Maklerskie PKO Banku Polskiego:

a) bez przeniesienia własności x x x x x x x



strona 5 / 17

L.p. Nazwa operacji Rachunek 
inwestycyjny2

Konto 
SUPER IKE3

Konto 
IKE Obligacje3

Konto 
IKE Inwestycje3

Rachunek 
rejestrowy4

Rejestr rynku niepublicznego5

rejestr akcjonariuszy ewidencja Instrumentów 
finansowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. b) z przeniesieniem własności (nie dotyczy 
przeniesienia własności z tytułu spadku)

0,3% wartości Instrumentów 
 finansowych10, nie mniej niż 50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finansowych10, 

nie mniej niż 50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finansowych10, 

nie mniej niż 50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finanso-
wych10, nie mniej  

niż 50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finanso-
wych10, nie mniej 

niż 50,00 zł

0,48% wartości 
instrumentów, nie 

mniej niż 50,00 zł dla 
transakcji do 200 

000,00 zł; 
0,38% wartości 

instrumentów powyżej 
200 000,00 zł i nie 

przekraczających 500 
000,00 zł; 

0,28% wartości 
instrumentów powyżej 

500 000,00 zł i nie 
przekraczających 
1 000 000,00 zł; 
negocjowana dla 

transakcji o wartości 
instrumentów powyżej 

1 000 000,00 zł.

0,5% wartości umowy, 
nie mniej  

niż 100,00 zł 
dla transakcji  

o wartości 
> 1 000 000,00 zł, 

0,3% wartości umowy

2) na rachunek prowadzony przez inny podmiot:

a)
bez przeniesienia własności 0,5% wartości Instrumentów  

finansowych10, nie mniej niż 50,00 zł x x x x x x

b)

z przeniesieniem własności 0,5% wartości Instrumentów finansowych10, 
nie mniej niż 50,00 zł

0,5% wartości Instru-
mentów finansowych10, 

nie mniej niż 50,00 zł
x

0,5% wartości Instru-
mentów finanso-

wych10, nie mniej niż 
50,00 zł

0,5% wartości Instru-
mentów finanso-
wych10, nie mniej 

niż 50,00 zł

x x

3) przeniesienie własności w wyniku postępowania spadkowego:

a)

na inny rachunek lub rejestr prowadzony 
przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

0,3% wartości Instrumentów finansowych10, 
nie mniej niż 50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finansowych10, 
nie mniej niż 50,00 zł. 
W przypadku realizacji 

spadku opłata nie doty-
czy osób uposażonych.

0,3% wartości Instru-
mentów finansowych10, 
nie mniej niż 50,00 zł. 
W przypadku realizacji 

spadku opłata nie 
dotyczy osób uposa-

żonych.

0,3% wartości Instru-
mentów finansowych10, 
nie mniej niż 50,00 zł. 
W przypadku realizacji 

spadku opłata nie 
dotyczy osób uposa-

żonych.

0,3% wartości Instru-
mentów finanso-
wych10, nie mniej 

niż 50,00 zł

0,48% wartości 
Instrumentówfinanso-
wych10, nie mniej niż 
50,00 zł i nie więcej 

niż 200,00 zł od spad-
kobiercy 

0,3% wartości Instru-
mentów finanso-
wych10, nie mniej 

niż 50,00 zł

b)

na rachunek prowadzony przez inny podmiot 0,5% wartości Instrumentów finansowych10, 
nie mniej niż 50,00 zł

0,5% wartości Instru-
mentów finansowych10, 
nie mniej niż 50,00 zł. 
W przypadku realizacji 

spadku opłata nie doty-
czy osób uposażonych.

x

0,5% wartości Instru-
mentów finanso-

wych10, nie mniej niż 
50,00 zł. 

W przypadku realizacji 
spadku opłata nie 

dotyczy osób uposa-
żonych.

0,5% wartości Instru-
mentów finanso-
wych10, nie mniej 

niż 50,00 zł

x x
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L.p. Nazwa operacji Rachunek 
inwestycyjny2

Konto 
SUPER IKE3

Konto 
IKE Obligacje3
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Rachunek 
rejestrowy4

Rejestr rynku niepublicznego5

rejestr akcjonariuszy ewidencja Instrumentów 
finansowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uwaga: 
1.  Wartość przenoszonych Instrumentów finansowych10 

określa się na podstawie wyższej wartości z:
    a)  wartości umowy lub ostatniego kursu w obrocie 

zorganizowanym ustalanego przed dniem złożenia 
dyspozycji dla Instrumentów finansowych, które 
były lub pozostają w obrocie zorganizowanym, 
w przypadku instrumentów dłużnych, ceny rozli-
czeniowej,

     b)  wartości umowy lub ceny emisyjnej, a jeśli nie 
można ustalić ceny emisyjnej, na podstawie war-
tości nominalnej w przypadku instrumentów, które 
nie były przedmiotem obrotu rynku zorganizowa-
nego, w przypadku instrumentów dłużnych ceny 
rozliczeniowej.

2.  W przypadku realizacji spadków opłata od środków 
pieniężnych pobierana jest według stawki w pkt 6, 
ppkt 3, litera a.

x x

7. Przechowywanie Instrumentów finansowych10 
(opłata pobierana miesięcznie):

1) na rachunkach należących do osób fizycznych  
dla portfeli o wartości powyżej 1 000 000,00 zł 1,5-krotność opłaty pobieranej przez KDPW x x x x x x

2) na rachunkach należących do osób innych niż 
osoby fizyczne niezależnie od kwoty 2-krotność opłaty pobieranej przez KDPW x x x x x x

Uwaga: 
1.  Wartość portfela wyliczana według stanu na ostatni 

dzień roboczy danego miesiąca.
2.  Opłata jest naliczana i pobierana w ciągu 7 dni  

roboczych od daty, o której mowa w pkt 1. 

8. Ustanowienia blokady Instrumentów finansowych10 

(od każdego instrumentu zarejestrowanego pod odręb-
nym kodem):

1)

z tytułu zabezpieczenia wierzytelności 0,3% wartości Instrumentów ffinansowych10, 
nie mniej niż 50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finansowych10, 

nie mniej niż 50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finansowych10, 

nie mniej niż 50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finanso-

wych10, nie mniej niż 
50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finanso-
wych10, nie mniej 

niż 50,00 zł

0,2% wartości Instru-
mentów finanso-

wych10, nie mniej niż 
50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finanso-
wych10, nie mniej 

niż 200,00 zł

2)

pozostałe blokady 0,3% wartości Instrumentów finansowych10, 
nie mniej niż 50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finansowych10, 

nie mniej niż 50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finansowych10, 

nie mniej niż 50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finanso-
wych10, nie mniej 

niż 50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finanso-
wych10, nie mniej 

niż 50,00 zł

0,2% wartości Instru-
mentów finanso-

wych10, nie mniej niż 
50,00 zł

0,3% wartości Instru-
mentów finanso-
wych10, nie mniej 

niż 200,00 zł
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Uwaga: 
1.  Nie dotyczy kredytów na zakup papierów wartościo-

wych udzielanych przez PKO Bank Polski SA
2.  Wartość Instrumentów finansowych10, które były lub 

pozostają przedmiotem obrotu na rynku zorganizo-
wanym, ustala się jako iloczyn liczby blokowanych 
Instrumentów finansowych10  i ich ceny rynkowej, 
określonej na podstawie ostatniego kursu w obrocie 
zorganizowanym ustalonego przed dniem złożenia 
dyspozycji, w przypadku instrumentów dłużnych 
według ceny rozliczeniowej.

3.  Wartość Instrumentów finansowych, które nie były 
przedmiotem obrotu rynku zorganizowanego, w tym 
obligacji innych niż obligacje oszczędnościowe Skarbu 
Państwa, ustala się jako iloczyn liczby blokowanych 
Instrumentów finansowych i ich ceny emisyjnej, 
a jeśli nie można ustalić ceny emisyjnej, ich wartości 
nominalnej, na dzień składania dyspozycji blokady.

4.  Wartość oszczędnościowych obligacji Skarbu 
Państwa ustala się jako iloczyn liczby blokowanych 
papierów wartościowych i ich wartości nominalnej 
na dzień składania dyspozycji.

5.  Wartość Instrumentów finansowych10  nieokreślonych 
powyżej jest ustalana indywidualnie.

9. Zamiana Instrumentów finansowych10  imiennych 
na okaziciela lub Instrumentów finansowych10  na oka-
ziciela na imienne (od każdego pakietu zamienianych 
instrumentów zarejestrowanych pod odrębnym kodem)

30,00 zł 30,00 zł x 30,00 zł 30,00 zł x 100,00 zł

10. Przelewy pieniężne – realizacja dyspozycji przekazania 
środków (za każdy przelew):

1) w walucie polskiej na rachunki bankowe prowa-
dzone w PKO Banku Polskim SA x x x x x x x

2) w walucie polskiej na rachunki bankowe prowa-
dzone w innych bankach 3,00 zł 3,00 zł x 3,00 zł x x x

3) w walucie polskiej przelewy realizowane na ży-
czenie Klienta w czasie rzeczywistym na rachunki 
prowadzone w innych niż PKO Bank Polski SA 
bankach za pośrednictwem systemu SORBNET 2, 
w godzinach określonych w komunikacie PKO 
Banku Polskiego SA

opłata zgodna z taryfą prowizji i opłat  
bankowych w PKO Banku Polskim SA 

opłata zgodna z taryfą 
prowizji i opłat ban-

kowych w PKO Banku 
Polskim SA 

opłata zgodna z taryfą 
prowizji i opłat ban-

kowych w PKO Banku 
Polskim SA 

opłata zgodna z taryfą 
prowizji i opłat ban-

kowych w PKO Banku 
Polskim SA 

opłata zgodna z taryfą 
prowizji i opłat ban-

kowych w PKO Banku 
Polskim SA

x

opłata zgodna z taryfą 
prowizji i opłat ban-

kowych w PKO Banku 
Polskim SA 

4)
w walutach obcych na rachunki bankowe prowa-
dzone w PKO Banku Polskim SA

opłata zgodna z taryfą prowizji i opłat  
bankowych w PKO Banku Polskim SA x x x

opłata zgodna z taryfą 
prowizji i opłat ban-

kowych w PKO Banku 
Polskim SA 

x x
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10. 5)

w walutach obcych na rachunki bankowe  
do innego banku krajowego lub zagranicznego

opłata zgodna z taryfą prowizji i opłat 
bankowych w PKO Banku Polskim S.A., 
taryfą banków pośredniczących i banku 

beneficjenta

x x x

opłata zgodna z taryfą 
prowizji i opłat ban-

kowych w PKO Banku 
Polskim S.A., taryfą 

banków pośred-
niczących i banku 

beneficjenta

x x

11. Obsługa kont IKE:

1) zamknięcie umowy przed upływem 12 miesięcy, 
licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie 
konta IKE w przypadku:

x 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł x x xa) wypłaty jednorazowej

b) wypłaty transferowej 

c) zwrotu całości środków z konta 

2)

wypłata w ratach x
2% od kwoty każdej wy-
płaconej raty, nie mniej 

niż 10 zł

100,00 zł 
opłata jednorazowa 

za złożenie wniosku + 
5,00 zł za każdą wypła-

coną ratę

3% od kwoty każdej 
wypłaconej raty x x x

3) całościowy zwrot z konta x 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł x x x

4)

częściowy zwrot z konta x
100,00 zł od każdej 

dyspozycji częściowego 
zwrotu

100,00 zł od każdej 
dyspozycji częściowego 

zwrotu

100,00 zł od każdej 
dyspozycji częściowego 

zwrotu
x x x

12.
Wykonanie czynności związanych z nieopłaceniem 
kwoty wynikającej z wykonywania zleceń z odroczeniem 
zapłaty w terminie określonym w Regulaminie świad-
czenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO 
Banku Polskiego (za każdy dzień zwłoki)

0,2% kwoty wynikającej z odroczonej zapłaty x x x x x x

13. Udostępnianie Serwisu informacyjnego10  

(opłata miesięczna):

1) z notowaniami w czasie rzeczywistym:

a) 1 najlepsza oferta kupna lub sprzedaży  
(dla osób fizycznych) x x x x x x x

b)

przypadki inne niż wymienione w ppkt 1, 
litera a

według kosztów poniesionych przez Biuro 
Maklerskie PKO Banku Polskiego na rzecz 

dostawcy7

według kosztów 
poniesionych przez 

Biuro Maklerskie PKO 
Banku Polskiego na rzecz 

dostawcy7

x

według kosztów 
poniesionych przez 
Biuro Maklerskie 

PKO Banku Polskiego 
na rzecz dostawcy7

x x x

2) Mój serwis 16,00 zł 16,00 zł x 16,00 zł x x x
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14. Wykonanie czynności dodatkowych związanych  
z Zagranicznymi instrumentami finansowymi10:

1)

transfer Zagranicznych instrumentów  
finansowych10  na podstawie dyspozycji Klienta 

0,5% wartości transferowanych instrumen-
tów (w dniu złożenia dyspozycji), nie mniej 

niż 100,00 zł za każdy instrument lub opłata 
negocjowana – dotyczy również transferów 

przychodzących oraz przemieszczenia instru-
mentów pomiędzy depozytami x x x x x x

Uwaga: 
Wartość transferowanych Zagranicznych 
instrumentów finansowych10  jest ustalana 

wg kursu z dnia złożenia dyspozycji.

2)
prowadzenie depozytu Zagranicznych instrumen-
tów finansowych10  Klienta (opłata jest naliczana 
wg stanu na koniec każdego miesiąca i pobierana 
na początku kolejnego roku)

0,15% rocznie wartości instrumentów lub 
opłata negocjowana, nie mniej niż koszty 
poniesione przez Biuro Maklerskie PKO 
Banku Polskiego na rzecz zagranicznego 

depozytariusza8

x x x x x x

3)
dematerializacja Zagranicznych instrumentów 
finansowych10  Klienta

0,25% wartości zdematerializowanych 
instrumentów, nie mniej niż 500,00 zł jedno-

razowo lub opłata negocjowana 
x x x x x x

4) zablokowanie Zagranicznych instrumentów 
finansowych10  na podstawie dyspozycji blokady 
złożonej przez Klienta (opłata kwartalna pobierana 
z góry za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy 
w pierwszym dniu tego kwartału)

0,1% wartości zablokowanych instrumentów 
lub opłata negocjowana x x x x x x

15. Wykonanie rozliczenia pieniężnego opcji 8,00 zł x x x x x x

16. Zgłoszenie do wykonania lub rezygnacja z wykonania 
opcji lub jednostki indeksowej (opłata za czynność) 8,00 zł x x x x x x

17. Wygaśnięcie kontraktu terminowego (opłata naliczana 
od każdego kontraktu): x x x x x x

1) na indeksy giełdowe 8,00 zł x x x x x x

2) na akcje 3,00 zł x x x x x x

3) na kursy walut 1,00 zł x x x x x x

18.
Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta 
(np. tłumaczenia, opłaty telekomunikacyjne, opłaty 
notarialne)

według kosztw poniesionych przez Biuro 
Maklerskie PKO Banku Polskiego

według kosztw ponie-
sionych przez Biuro 

Maklerskie PKO Banku 
Polskiego

według kosztw ponie-
sionych przez Biuro 

Maklerskie PKO Banku 
Polskiego

według kosztw po-
niesionych przez 

Biuro Maklerskie PKO 
Banku Polskiego

według kosztw po-
niesionych przez 

Biuro Maklerskie PKO 
Banku Polskiego

x

według kosztw po-
niesionych przez 

Biuro Maklerskie PKO 
Banku Polskiego
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19. Wysłanie dokumentów do Klienta, w tym zawiado-
mienia o wysłaniu transakcji, przekazania informacji 
o zdarzeniach korporacyjnych, potwierdzenia upraw-
nienia do wykonywania praw akcjonariuszy lub innego 
zaświadczenia, dokumentu przesłanego za pośred-
nictwem (opłata obejmuje koszt przesyłki oraz opłaty 
za czynność):

1) list zwykły krajowy 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

2) list polecony krajowy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3)
poczta kurierska krajowa opłata w wysokości dwukrotności kosztów 

nie mniej niż 50,00 zł

opłata w wysokości 
dwukrotności kosztów 
nie mniej niż 50,00 zł

opłata w wysokości 
dwukrotności kosztów 
nie mniej niż 50,00 zł

opłata w wysokości 
dwukrotności kosztów 
nie mniej niż 50,00 zł

opłata w wysokości 
dwukrotności kosztów 
nie mniej niż 50,00 zł

opłata w wysokości 
dwukrotności kosztów 
nie mniej niż 50,00 zł

opłata w wysokości 
dwukrotności kosztów 
nie mniej niż 50,00 zł

4) list zwykły zagranica 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

20. Przekazanie do emitenta od akcjonariuszy informacji związanych  
z wykonywaniem praw do akcji za pośrednictwem:

x x x
1) list zwykły krajowy 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

2) list polecony krajowy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3)
poczta kurierska krajowa opłata w wysokości dwukrotności kosztów 

nie mniej niż 50,00 zł

opłata w wysokości 
dwukrotności kosztów 
nie mniej niż 50,00 zł

opłata w wysokości 
dwukrotności kosztów 
nie mniej niż 50,00 zł

opłata w wysokości 
dwukrotności kosztów 
nie mniej niż 50,00 zł

21.

Opłata za przekazanie informacji dotyczących tożsamo-
ści akcjonariuszy do podmiotu przekazującego wniosek

10,00 zł od każdego akcjonariusza nie mniej 
niż 1 000,00 zł + zwrot kosztów na rzecz 

KDPW i innych instytucji pośredniczących

10,00 zł od każdego 
akcjonariusza nie mniej 

niż 1 000,00 zł

10,00 zł od każdego 
akcjonariusza nie mniej 

niż 1 000,00 zł

10,00 zł od każdego 
akcjonariusza nie 

mniej niż 1 000,00 zł

10,00 zł od każdego 
akcjonariusza nie 

mniej niż 
1 000,00 zł + zwrot 
kosztów na rzecz 

KDPW i innych insty-
tucji pośredniczących

x x

22. Obsługa wniosku o nadanie LEI 300,00 zł x x x x x x

23. Opłata za rejestrowanie Zagranicznego instrumentu 
finansowego10 Klienta na wyodrębnionym rachunku 
u zagranicznego depozytariusza8 (opłata roczna)

1000,00 zł x x x x x x

24. Realizacja dyspozycji dotyczącej uczestnictwa w wal-
nym zgromadzeniu lub nadzwyczajnym walnym zgroma-
dzeniu emitenta Instrumentu finansowego10  notowane-
go na rynku zagranicznym

opłata w wysokości podwójnej opłaty 
pobranej przez właściwą izbę rozrachunko-
wą z tytułu realizacji dyspozycji, jednak nie 

mniej niż 1 000,00 zł

x x x x x x

25. Zgłoszenie transakcji instrumentów pochodnych oraz 
za utrzymywanie informacji o transakcji w repozytorium 
transakcji9 (opłata od transakcji)

0,10 zł x x x x x x

26.

Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w za-
kresie określonym Regulaminem świadczenia usługi 
doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie  
PKO Banku Polskiego (opłata kwartalna)

100,00 zł

x

100,00 zł

x x xUwaga: 
Opłata pobiera jest do 5. dnia roboczego na-
stępnego kwartału, którego opłata dotyczy.

Uwaga: 
Opłata pobierana jest 
do 5. dnia roboczego 
następnego kwartału, 

którego opłata dotyczy.

Uwaga: 
Opłata pobierana jest 
do 5. dnia roboczego 
następnego kwartału, 

którego opłata do-
tyczy.
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27.

powiadomienie o zamiarze zrealizowania wpisu  
o dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy  
lub odmowy dokonania wpisu

x x x x x

w postaci elektronicz-
nej, za pośrednictwem 
aplikacji – bezpłatnie 

w formie papiero-
wej – według stawek 
zgodnych z pkt 19

x

28.
udostępnienie na żądanie spółki informacji  
za pośrednictwem KDPW

10,00 zł od każdego akcjonariusza nie mniej 
niż 1 000,00 zł, od każdego kodu ISIN

10,00 zł od każdego ak-
cjonariusza nie mniej niż 
1 000,00 zł, od każdego 

kodu ISIN

x

10,00 zł od każdego 
akcjonariusza nie 

mniej niż 1 000,00 zł, 
od każdego kodu ISIN

10,00 zł od każdego 
akcjonariusza nie 

mniej niż 1 000,00 zł, 
od każdego kodu ISIN

x x

DZIAŁ II. PROWIZJE – Rachunek inwestycyjny, konta IKE, Rachunek rejestrowy, Rejestr rynku niepublicznego.

L.p. Nazwa operacji Rachunek  
inwestycyjny

Konto  
SUPER IKE3

Konto  
IKE Obligacje3

Konto  
IKE Inwestycje3

Rachunek  
rejestrowy4

Rejestr rynku niepublicznego5

rejestr akcjonariuszy ewidencja Instrumentów 
finansowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Rynek polski:

1) realizacja zleceń złożonych za pośrednictwem 
Aplikacji internetowych10, dotyczących transakcji 
kupna lub sprzedaży:

x

a) Instrumentów finansowych10  notowanych 
w zł, z wyłączeniem kontraktów terminowych, 
opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizo-
wanym oraz w ramach pierwszej oferty 
publicznej przeprowadzanej z wykorzysta-
niem systemów spółek prowadzących obrót 
zorganizowany

0,39% wartości zlecenia,  
nie mniej niż 5,00 zł

0,39% wartości zlecenia, 
nie mniej niż 5,00 zł x

0,39% wartości  
zlecenia, nie mniej  

niż 5,00 zł
x x x

b) Instrumentów finansowych10  notowanych 
w walucie innej niż zł, z wyłączeniem kon-
traktów terminowych, opcji oraz obligacji, 
w obrocie zorganizowanym oraz w ramach 
pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej 
z wykorzystaniem systemów spółek prowa-
dzących obrót zorganizowany

0,39% wartości zlecenia, nie mniej niż 5 
jednostek waluty notowania x x x x x x

c)
obligacji notowanych w zł 0,2% wartości zlecenia, nie mniej niż 5,00 zł

0,2% wartości  
zlecenia, nie mniej  

niż 5,00 zł
x

0,2% wartości  
zlecenia, nie mniej  

niż 5,00 zł
x x x

d) obligacji notowanych w walucie innej niż zł 0,2% wartości zlecenia, nie mniej niż 1 
jednostka waluty notowania x x x x x x

e) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe 
(naliczana od każdego kontraktu) 8,50 zł x x x x x x

f) kontrakty terminowe na akcje (naliczana 
od każdego kontraktu) 2,00 zł x x x x x x

g) kontrakty terminowe na kursy walut  
(naliczana od każdego kontraktu) 0,85 zł x x x x x x
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L.p. Nazwa operacji Rachunek 
inwestycyjny2

Konto 
SUPER IKE3

Konto 
IKE Obligacje3

Konto 
IKE Inwestycje3

Rachunek 
rejestrowy4

Rejestr rynku niepublicznego5

rejestr akcjonariuszy ewidencja Instrumentów 
finansowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. h)

day-trading: 

Klienci zawierający transakcje kontrakta-
mi terminowymi w przypadku dziennego 

obrotu przekraczającego 10 kontraktów (5 
otwartych i 5 zamkniętych pozycji) otrzy-

mują zwrot zapłaconej prowizji od transakcji 
odwrotnych zawartych w ciągu jednej 
sesji w wysokości maksymalnie 4,00 zł 

od każdego kontraktu. Przy czym prowizja 
od transakcji odwrotnej nie może być niższa 

niż 5,00 zł od każdego kontraktu. 
Zwrot prowizji następuje w dniu zawarcia 

transakcji odwrotnej na Rachunek inwesty-
cyjny Klienta

x x x x x x

i)
opcji (naliczana od wartości każdej opcji) 2% wartości zlecenia, nie mniej niż 1,50 zł 

i nie więcej niż 8,50 zł x x x x x

2) realizacja zleceń złożonych osobiście lub za po-
średnictwem Serwisu telefonicznego10 Biura 
Maklerskiego PKO Banku Polskiego, dotyczących 
transakcji kupna lub sprzedaży: 

x x

a) Instrumentów finansowych10, z wyłączeniem 
kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, 
w obrocie zorganizowanym oraz w ramach 
pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej 
z wykorzystaniem systemów spółek prowa-
dzących obrót zorganizowany, w zależności 
od wartości realizacji zlecenia:

0,5% wartości 
zlecenia 
+ 5,00 zł

x
0,5% wartości 

zlecenia 
+ 5,00 zł

x xdo 5 000,00 zł 1,5% wartości zlecenia + 9,00 zł
1,5% wartości 

zlecenia 
+ 9,00 zł

ponad 5 000,00 do 25 000,00 zł 0,75% wartości zlecenia + 46,50 zł
0,75% wartości  

zlecenia  
+ 46,50 zł

ponad 25 000,00 zł 0,5% wartości zlecenia + 109,00 zł
0,5% wartości  

zlecenia  
+ 109,00 zł

b) Instrumentów finansowych10  notowanych 
w walucie innej niż zł, z wyłączeniem kon-
traktów terminowych, opcji oraz obligacji, 
w obrocie zorganizowanym oraz w ramach 
pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej 
z wykorzystaniem systemów spółek prowa-
dzących obrót zorganizowany, w zależności 
od wartości realizacji zlecenia: x x x x x x

do 5 000,00 jednostek waluty notowanej 1,5% wartości zlecenia + 9 jednostek waluty 
notowania

ponad 5 000,00 do 25 000,00 jednostek 
waluty notowanej

0,75% wartości zlecenia + 46,50 jednostek 
waluty notowania

ponad 25 000,00 jednostek waluty  
notowanej

0,5% wartości zlecenia + 109 jednostek 
waluty notowania
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L.p. Nazwa operacji Rachunek 
inwestycyjny2

Konto 
SUPER IKE3

Konto 
IKE Obligacje3

Konto 
IKE Inwestycje3

Rachunek 
rejestrowy4

Rejestr rynku niepublicznego5

rejestr akcjonariuszy ewidencja Instrumentów 
finansowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

c) obligacji notowanych w zł, w zależności 
od wartości realizacji zlecenia:

0,25% wartości  
zlecenia 
+ 5,00 zł

x
0,25% wartości 

zlecenia 
+ 5,00 zł

x x

do 10 000,00 zł 0,45% wartości zlecenia + 4,50 zł 0,45% wartości  
zlecenia + 4,50 zł

ponad 10 000,00 do 50 000,00 zł 0,35% wartości zlecenia + 14,50 zł 0,35% wartości  
zlecenia+ 14,50 zł

ponad 50 000,00 zł 0,25% wartości zlecenia + 64,50 zł 0,25% wartości  
zlecenia + 64,50 zł

d) obligacji notowanych w walucie innej niż zł, 
w zależności od wartości realizacji zlecenia:

x x x x x x

do 10 000,00 jednostek waluty notowanej 0,45% wartości zlecenia + 1 jednostka 
waluty notowania

ponad 10 000,00 do 50 000,00 jednostek 
waluty notowanej

0,35% wartości zlecenia + 3 jednostki waluty 
notowania

ponad 50 000,00 jednostek waluty  
notowanej

0,25% wartości zlecenia + 14 jednostek 
waluty notowania

e) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe 
(naliczana od każdego kontraktu) 10,00 zł x x x x x x

f) kontrakty terminowe na akcje  
(naliczana od każdego kontraktu) 3,00 zł x x x x x x

g) kontrakty terminowe na kursy walut  
(naliczana od każdego kontraktu) 1,00 zł x x x x x x

h)

day-trading: 

Klienci zawierający transakcje kontraktami 
terminowymi w przypadku dziennego obrotu 

przekraczającego 10 kontraktów  
(5 otwartych i 5 zamkniętych pozycji) otrzy-
mują zwrot zapłaconej prowizji od transakcji 

odwrotnych zawartych w ciągu jednej 
sesji w wysokości maksymalnie 4,00 zł 

od każdego kontraktu. Przy czym prowizja 
od transakcji odwrotnej nie może być niższa 

niż 5,00 zł od każdego kontraktu. 
Zwrot prowizji następuje w dniu zawarcia 

transakcji odwrotnej na Rachunek inwesty-
cyjny Klienta

x x x x x x

i)
opcji (naliczana od wartości każdej opcji) 2,5% wartości zlecenia, nie mniej niż 1,50 zł 

i nie więcej niż 10,00 zł x x x x x
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3) realizacja zleceń złożonych za pośrednictwem 
Aplikacji internetowych10, dotyczących transakcji 
kupna lub sprzedaży zawieranych przez pełnoletnie 
osoby fizyczne, które nie ukończyły 25. roku 
życia, posiadające ważną legitymację szkolną lub 
studencką:

x x

a) Instrumentów finansowych10  notowanych 
w zł, z wyłączeniem kontraktów terminowych, 
opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizo-
wanym oraz w ramach pierwszej oferty 
publicznej przeprowadzanej z wykorzysta-
niem systemów spółek prowadzących obrót 
zorganizowany

0,25% wartości zlecenia, nie mniej 
niż 5,00 zł

0,39% wartości zlecenia, 
nie mniej niż 5,00 zł x

0,39% wartości zlece-
nia, nie mniej  

niż 5,00 zł
x x x

b)
obligacji notowanych w zł 0,15% wartości zlecenia, nie mniej 

niż 5,00 zł
0,2% wartości zlecenia, 

nie mniej niż 5,00 zł x
0,2% wartości zlece-

nia, nie mniej  
niż 5,00 zł

x x x

c) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe 
(naliczana od każdego kontraktu) 5,00 zł x x x x x x

d) kontrakty terminowe na akcje  
(naliczana od każdego kontraktu) 1,50 zł x x x x x x

e) kontrakty terminowe na kursy walut  
(naliczana od każdego kontraktu) 0,50 zł x x x x x x

Uwaga: 
1.  Wysokość stawek prowizji określonych w ppkt 3, 

obowiązuje wyłącznie na nowo otwartym Rachunku 
inwestycyjnym.

2.  Stawki prowizji określone w ppkt 3, obowiązują 
do końca roku, w którym posiadacz lub współposia-
dacze ukończyli 25. rok życia. 

x x x x

2.
Rynki zagraniczne: x x x x x x

1) realizacja zleceń nabycia i zbycia Zagranicznych 
instrumentów finansowych10  (z wyłączeniem 
instrumentów o wartości rynkowej poniżej  
0,10 USD lub równowartości w innej walucie oraz 
Zagranicznych dłużnych instrumentów finanso-
wych) dla transakcji zawieranych na rynkach 
w poniższych krajach11:

prowizja rozliczana 
dla zleceń w zł:

prowizja rozliczana 
dla zleceń w walu-
tach innych niż zł:

x x x x x x

a)

Austria 0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej  

niż 199,00 zł

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 
49 EUR lub 49 USD 

– w zależności 
od waluty notowania 

instrumentu

x x x x x x

b) Belgia, Holandia, Hiszpania, Portugalia, 
Włochy 

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej  

niż 199,00 zł

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej  

niż 49 EUR
x x x x x x
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2. 1) c)
Czechy

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

199,00 zł

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

1200 CZK
x x x x x x

d)
Dania

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

199,00 zł

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

350 DKK
x x x x x x

e)
Francja

0,49% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

199,00 zł

0,49% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

49 EUR
x x x x x x

f)
Niemcy 

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

38,00 zł

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

9 EUR
x x x x x x

g)
Norwegia

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

199,00 zł

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

500 NOK
x x x x x x

h)

Szwajcaria 
0,28% wartości 

zlecenia, nie mniej niż 
199,00 zł

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej 

niż 49 CHF lub 
49 EUR lub 49 

USD – w zależności 
od waluty notowania 

instrumentu

x x x x x x

i)
Szwecja

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

199,00 zł

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

500 SEK
x x x x x x

j)
USA 

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

38,00 zł

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

10 USD
x x x x x x

k)
Węgry

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

199,00 zł

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

15 000 HUF
x x x x x x

l)
Wielka Brytania

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

99,00 zł 

0,28% nie mniej niż 
19 GBP x x x x x x

2) realizacja zleceń tylko zbycia Zagranicznych 
instrumentów finansowych10  (z wyłączeniem 
instrumentów o wartości rynkowej poniżej  
0,10 USD lub równowartości w innej walucie oraz 
Zagranicznych dłużnych instrumentów finanso-
wych) dla transakcji zawieranych na rynkach 
w poniższych krajach11:

prowizja rozliczana 
dla zleceń w zł:

prowizja rozliczana 
dla zleceń 

w walutach innych 
niż zł:

x x x x x x

a)
Bułgaria

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

199,00 zł
nie dotyczy x x x x x x

b)
Luksemburg 

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

199,00 zł

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

49 EUR
x x x x x x

c)
Kanada

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

199,00 zł

0,28% wartości 
zlecenia, nie mniej niż 

69 CAD
x x x x x x
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3)
usługi związane z obrotem Zagranicznymi instru-
mentami finansowymi10 o wartości rynkowej poni-
żej 0,10 USD lub równowartości w innej walucie 

0,015 USD od każdej akcji, nie mniej niż 
70,00 USD lub równowartość w innej 

walucie
x x x x x x

4)
usługi związane z obrotem Zagranicznymi dłużny-
mi instrumentami finansowymi10

0,7% wartości zlecenia, nie mniej niż 90 EUR 
lub USD oraz równowartość 90 EUR w przy-

padku pozostałych walut
x x x x x x

Uwaga: 
1.  Prowizje pobierane przez Biuro Maklerskie PKO Banku 

Polskiego nie obejmują dodatkowych opłat takich jak 
np.: opłata skarbowa, podatek transakcyjny lub inny 
koszt związany z zawieraniem transakcji na danym, 
zagranicznym rynku regulowanym zgodnie z regula-
cjami obowiązującymi na tym rynku.

2.  Klient składając zlecenie nabycia lub zbycia powinien 
zapoznać się z zasadami opodatkowania obowiązu-
jącymi na danym, zagranicznym rynku regulowanym 
oraz zapewnić na Rachunku inwestycyjnym środki 
pieniężne niezbędne do pokrycia dodatkowych opłat.

x x x x x x

L.p. Nazwa operacji

1. Usługi związane z prowadzeniem depozytu dla Instrumentów finansowych10  niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym według umowy między stronami

2. Usługi związane z pełnieniem funkcji sponsora emisji dla Instrumentów finansowych10 według umowy między stronami

3. Opracowanie Materiałów analitycznych10 sporządzone na zamówienie według umowy między stronami

4. Usługi związane z oferowaniem, wprowadzeniem papierów wartościowych lub innych Instrumentów finansowych10  do obrotu na rynku 
zorganizowanym według umowy między stronami

5. Obsługa podmiotu wzywającego do sprzedaży lub zamiany Instrumentów finansowych10 według umowy między stronami

6. Doradztwo finansowe według umowy między stronami

7. Świadczenie usług animatora według umowy między stronami

8. Usługa związana z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy według umowy między stronami

9. Wykonanie czynności związanych z obsługą rejestrów funduszy otwartych przez innych dystrybutorów i nie przypisanych do Biura 
Maklerskiego PKO Banku Polskiego 100, 00 zł

10. Inne czynności nieujęte w tej Taryfie według umowy między stronami

DZIAŁ III. Inne opłaty i prowizje.
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  1 Opłaty są podane w kwocie netto – nie obejmują podatku od towarów i usług. Podatek może zostać naliczony do wybranych pozycji zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
  2 Rachunek inwestycyjny – łącznie Rachunek papierów wartościowych, Rachunek pieniężny, rachunek derywatów, Rejestr zagranicznych instrumentów finansowych.
  3 Konto IKE Inwestycje, Konto IKE Obligacje, Konto SUPER IKE – konto IKE prowadzone zgodnie z zapisami ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
  4 Rachunek rejestrowy – rejestr, na którym ewidencjonowane są Instrumenty finansowe nabywane na rynku pierwotnym, w tym rachunek sponsora oraz rachunek bankowych papierów wartościowych.
  5  Rejestr rynku niepublicznego – rejestr, na którym zapisywane są niezdematerializowane w KDPW aktywa Klienta oraz środki pieniężne, pozwalające na jednoznaczną identyfikację ich właściciela, prowadzony na podstawie umowy z emitentem. W rejestrze rynku 

niepublicznego prezentowane mogą być również aktywa nabywane za pośrednictwem PKO BP BM, dla których PKO BP BM nie prowadzi ewidencji lub rejestru, o ile umowa z ich emitentem zezwala Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego na ich prezentację.
  6 W przypadku uwzględnienia w PIT-8C danych z kilku rachunków lub rejestrów, opłata jest pobierana w jednej wysokości niezależnie od liczby i rodzaju uwzględnionych rachunków lub rejestrów.
  7 Informacja o wysokości opłat, dotyczących udostępniania Serwisu informacyjnego – notowania w czasie rzeczywistym – jest zamieszczana na stronie internetowej Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
  8 Zagraniczny depozytariusz – w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
  9 Opłaty są pobierane, o ile Klient zobowiązany do raportowania transakcji do repozytorium transakcji zleci Biurze Maklerskiemu PKO Banku Polskiego raportowanie w swoim imieniu.
10  Określenia zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego lub Regulaminie świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym 

dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
11  Aktualny wykaz krajów oraz Rynki zagraniczne, na których Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego pośredniczy w przekazywaniu zleceń, podawany jest do wiadomości klientów w postaci komunikatu dyrektora BM, udostępnionego na stronie internetowej Biura 

Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w Punktach Obsługi Klienta BM.


