
Tabela obowiązuje od 1 września 2021 roku

TABELA OPŁAT I PROWIZJI
ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

I.PROWIZJE

Prowizje maklerskie od zleceń nabycia i zbycia oraz przymusowego wykupu i wykonania
 instrumentów finansowych wynoszą:

II.OPŁATY ZA USŁUGI MAKLERSKIE

1.

2. Prowizja od zleceń zbycia instrumentów finansowych (z wyłączeniem kontraktów 
terminowych i opcji) złożonych w trybie egzekucyjnym wynosi 1,99% wartości 
zlecenia, nie mniej niż  9,95 zł.

3. W przypadku zleceń DDM pobierana jest dodatkowa prowizja, której wysokość jest 
negocjowana z Klientem.

Otwarcie i zamknięcie rachunku

Prowadzenie rachunku, z zastrzeżeniem pkt. 3 (płatne z góry)

Prowadzenie rachunku IKE, IKZE, OBLIGACJE, ŻAK

Obsługa aneksu „PROFIT” (płatne z góry)

Przelew środków pieniężnych na żądanie organu egzekucyjnego

Operacje gotówkowe oraz przelew środków pieniężnych
 z zagranicy lub za granicę lub w walutach obcych

 

Wypłata lub zwrot z rachunku IKE lub IKZE przed upływem
12 m-cy od dnia zawarcia umowy 

Częściowy zwrot z rachunku IKE

Blokada rachunku, z zastrzeżeniem pkt. 10

Blokada rachunku na żądanie organu egzekucyjnego lub 
prokuratury

Blokada papierów wartościowych w celu wystawienia 
świadectwa depozytowego, z zastrzeżeniem pkt. 12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

- bezpłatnie

- 7,95 zł za miesiąc

- bezpłatnie

- 9,95 zł za miesiąc

- 49 zł

- 149 zł

- 49 zł

- 29 zł

- 49 zł

- 29 zł

 

rodzaj instrumentu finansowego

 

akcje, prawa poboru i inne nie
wymienione odrębnie instrumen-
ty finansowe

 

obligacje

kontrakty terminowe z wyjątkiem
kontraktów na akcje i waluty

kontrakty terminowe na akcje

opcje

 

kontrakty terminowe na waluty

w pozostałych  przypadkach

2,90 zł za kontrakt

11,90 zł za kontrakt

1,19% wartości zlecenia;
min. 5,95 zł/ 2 EUR 
(z zastrzeżeniem pkt. 2)

0,22% wartości zlecenia;
min. 5,95 zł/ 2 EUR
(z zastrzeżeniem pkt. 2) 

(nie mniej niż 1,95 zł/opcję
i nie więcej niż 16 zł/opcję)

2,49% wartości premii

1,20 zł za kontrakt

 

(nie mniej niż 1,95 zł/opcję
i nie więcej niż 16 zł/opcję)

w przypadku zleceń składa-
nych za pomocą aplikacji

 “BDM onLine”

0,39% wartości zlecenia;
min. 5,95 zł/ 2 EUR

9,90 zł za kontrakt

1,90 zł za kontrakt

1,99% wartości premii

0,19% wartości zlecenia;
min. 5,95 zł/ 2 EUR

0,90 zł za kontrakt

0,28% wartości zlecenia;
min. 5,95 zł/ 2 EUR 

0,18% wartości zlecenia;
min. 5,95 zł/ 2 EUR 

8,00 zł za kontrakt

Zostań online

- bezpłatnie

 (lub 65 zł za rok na
podstawie odrębnej 
dyspozycji Klienta)

 -równowartość opłat
bankowych,

nie mniej niż 10 zł

Zostań online

Zostań online

Zostań online

https://www.bdm.pl/bdm-podstawowy
https://www.bdm.pl/bdm-podstawowy
https://www.bdm.pl/bdm-podstawowy
https://www.bdm.pl/bdm-podstawowy


Blokada papierów wartościowych w celu zabezpieczenia 
wierzytelności lub umorzenia (od wartości przedmiotu 
blokady w dniu złożenia dyspozycji blokady)

Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do udziału w 
WZA lub w zgromadzeniu inwestorów FIZ

Wystawienie zaświadczenia o stanie rachunku lub innego 
zaświadczenia, z zastrzeżeniem pkt. 13, w tym udzielenie 
informacji biegłemu rewidentowi o stanie rachunku

Przeniesienie depozytu papierów wartościowych na 
rachunek w innym domu maklerskim, w szczególności na 
podstawie umowy cywilno-prawnej lub postępowania 
spadkowego a także na podstawie wypłaty transferowej 
z rachunku IKE lub IKZE przed upływem 12 m-cy od dnia 
zawarcia umowy o prowadzenie rachunku IKE lub IKZE 
(wg wartości rynkowej z dnia przyjęcia dyspozycji)

Przeksięgowanie papierów wartościowych na inny 
rachunek w Domu Maklerskim, w szczególności na 
podstawie umowy cywilno-prawnej lub postępowania 
spadkowego (płatne przez każdego spadkobiercę)

Wydanie duplikatu dokumentu źródłowego (z wyłącze-
niem informacji PIT-8C)

Przygotowanie danych historycznych na wniosek Klienta 
(każdy rodzaj danych płatny osobno)

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawar-
tych w informacji podatkowej

Informowanie o stanie instrumentów finansowych na 
ostatni dzień kwartału oraz o zawarciu transakcji:

a) za pomocą usługi „BDM onLine”

b) listownie

Opłata za prowadzenie depozytu papierów wartościowych 
na rachunku w Domu Maklerskim (wg wartości rynkowej 
papierów wartościowych na koniec miesiąca; opłata nie 
jest pobierana jeśli wartość papierów na koniec miesiąca 
nie przekracza 500.000 zł)

Opłaty za udostępnianie notowań w czasie rzeczywistym 
(płatne z góry) w ramach usługi „BDM onLine”:

a) 1 najlepsza oferta (dostępne tylko dla osób fizycznych)

b) 5 najlepszych ofert

jeżeli prowizja wygenerowana przez Klienta w poprzednim 
miesiącu przekroczy 499 zł

Opłata za udostępnianie elektronicznej wersji GG Parkiet w 
ramach usługi „BDM News” (płatne z góry)

Uruchomienie pożyczki zabezpieczonej należnościami ze 
sprzedaży papierów wartościowych  

Nieterminowe opłacenie zleceń z odroczonym terminem 
płatności

Wysłanie korespondencji na podstawie dyspozycji Klienta 
lub wezwania do zapłaty (upomnienia) związanego
z debetem na rachunku pieniężnym lub nieopłaceniem 
w terminie zastrzeżonych opłat i prowizji

Opłata od nieuiszczonych opłat i prowizji naliczana 
począwszy od dnia powstania zaległości

Opłata z tytułu wniosku o ujawnienie informacji dotyczącej 
akcjonariuszy spółki

Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego

- 29 zł

- 4 zł za stronę, 
nie mniej niż 49 zł

- 39 zł/rok podatkowy

- bezpłatnie

- 8,95 zł za każdą przesyłkę 

- 0,49% łącznej 
wartości rynkowej

papierów wart.
 nie mniej niż 49 zł

- 0,0029%
 za miesiąc

- bezpłatnie

- 108 zł za miesiąc

- bezpłatnie

- 139 zł za miesiąc

- 0,39% 
uruchomionej kwoty

 nie mniej niż 29 zł  

- 0,49% kwoty
nieopłaconej

- 11,95 zł

- odsetki ustawowe
od kwoty zaległości

- 3.000 zł

- 0,95% wartości
papierów

wartościowych,
 nie mniej
niż 99 zł

- 39 zł

- 29 zł

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

- 0,19% (min. 29 zł)

29. - bezpłatnie
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