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Tabela Opłat i Prowizji Noble Securities S.A.
związanych ze świadczeniem usług
wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC)
w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD)
Oferta i Rachunek Noble Markets MT4
(obowiązuje od dnia 30 grudnia 2017 roku)
PODSTAWOWE INFORMACJE
1. „Tabela Opłat i Prowizji Noble Securities S.A. związanych ze świadczeniem usług wykonywania zleceń poza

rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) Oferta i rachunek
Noble Markets MT4” („Tabela Opłat i Prowizji”) informuje Klienta o kosztach i opłatach związanych z usługą
maklerską świadczoną przez Noble Securities S.A. na rzecz Klienta na podstawie „Regulaminu świadczenia
przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC)
w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych
z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC” („Regulamin”),
(znajdującego się na stronie www.noblemarktets.pl w dziale Regulaminy), który określa również zasady
zmiany Tabeli Opłat i Prowizji oraz informowania Klientów o tych zmianach.
2. Tabela Opłat i Prowizji wskazuje łączną cenę, którą Klient ma zapłacić, z wyszczególnieniem opłat, kosztów
i wydatków oraz wszelkich podatków płatnych za pośrednictwem Noble Securities S.A. lub jeśli nie można
określić dokładnej ceny, podstawę jej obliczenia, aby Klient mógł ją zweryfikować. W przypadkach
określonych przepisami prawa, wysokość wybranych opłat określonych w Tabeli Opłat i Prowizji zostanie
powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z tych przepisów.
3. Niezależnie od powyższego Tabela Opłat i Prowizji zawiera również informacje o możliwości wystąpienia
innych kosztów, w tym podatków, związanych z transakcjami zawartymi w związku z danym instrumentem
finansowym lub ww. usługą maklerską, którymi może być obciążony Klient, a które nie są płatne Noble
Securities S.A., ani za pośrednictwem Noble Securities S.A. W szczególności Noble Securities S.A. informuje,
że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z obowiązkami podatkowymi. Opłaty i prowizje
pobierane przez Noble Securities S.A. w związku ze świadczeniem usług maklerskich na podstawie
Regulaminu nie obejmują podatków, których obowiązek zapłaty wynika z regulacji obowiązujących na
danym rynku i spoczywa na Kliencie korzystającym z danej usługi. Noble Securities S.A. nalicza i pobiera oraz
dokonuje innych czynności związanych z podatkami, o ile stosowny obowiązek nakładają na niego
obowiązujące przepisy prawa. Dodatkowe informacje w tym zakresie są zawarte w „Szczegółowej informacji
dotyczącej Noble Securities S.A.” zamieszczonej na stronie internetowej www.noblemarktets.pl w dziale
O Nas.
4. Koszty niektórych usług mogą się zwiększyć dla Klienta, ponad opłaty i prowizje pobierane przez Noble
Securities S.A. w związku z odrębnymi umowami zawieranymi przez Klienta z osobami trzecimi, w tym
umowami zawieranymi za pośrednictwem Noble Securities S.A. Umowy te określają zasady, warunki
i wysokość zwiększenia kosztów. Noble Securities S.A. może działać jako płatnik w związku z takimi
umowami, naliczając i pobierając stosowne podatki, o ile wynika to z umowy lub o ile Klient tak postanowi
i uzgodni to z Noble Securities S.A. Klient może być również zobowiązany do ponoszenia takich kosztów
samodzielnie, jeśli to wynika z umowy zawartej przez Klienta z osobami trzecimi, np. kosztami prowadzenia
rachunku bankowego czy rachunku pieniężnego, na który Noble Securities S.A. przekazuje środki pieniężne
Klienta z rachunku pieniężnego prowadzonego przez Noble Securities S.A.
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Pojęcia rozpoczynające się wielką literą lub niezdefiniowane w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji mają znaczenie
przypisane im w Regulaminie.
Czynność
Otwarcie Rachunku
Prowadzenie Rachunku Pieniężnego
Prowadzenie Rejestru Operacyjnego
Prowadzenie Rejestru Ewidencyjnego
Dostęp do NMS
Prowadzenie Rachunku Płatnego
Udostępnienie kopii rozmowy telefonicznej NS z Klientem
Udostępnienie kopii zapisu korespondencji elektronicznej NS z
Klientem
Przyjęcie przez NS dyspozycji telefonicznej do wystawienia zlecenia
transakcyjnego w NMS – opłata pobierana tylko w przypadku
poprawnie funkcjonującej platformy transakcyjnej NMS
Opłata od wypłaty środków pieniężnych (przelew lub
przeksięgowanie środków) z Rachunku Pieniężnego Klienta
prowadzonego w PLN

Opłata za przelew środków pieniężnych Klienta z Rachunku
Pieniężnego Klienta prowadzonego w EUR lub USD
Wystąpienie salda debetowego (ujemnego) na Rachunku
Pieniężnym Klienta

Wysłanie na wniosek Klienta jakiejkolwiek korespondencji pisemnej
(list/paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej), przy czym opłata nie
dotyczy wysłania rocznej informacji podatkowej na formularzu PIT
8C lub korespondencji związanej z rozpatrzeniem skargi lub
reklamacji Klienta
Opłata za przelew na Rachunek Pieniężny Klienta za pośrednictwem
karty płatniczej (w tym karty kredytowej)1 przez system Dotpay –
przelew jest możliwy wyłącznie dla Rachunku Pieniężnego Klienta
prowadzonego w PLN i nie dotyczy pierwszego zasilenia Rachunku
Pieniężnego Klienta
Opłata za zasilenie rachunku przez ”szybką wpłatę” na stronie
noblemarkets.pl – zasilenie jest możliwe wyłącznie dla Rachunku
Pieniężnego Klienta prowadzonego w PLN i nie dotyczy pierwszego
zasilenia Rachunku Pieniężnego Klienta
Opłata za przelew na Rachunek Pieniężny Klienta przez system
Dotpay - w przypadku kanału płatności: mTransfer, MultiTransfer,
Płacę z Citi Handlowy

Wysokość opłaty lub prowizji
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
80,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc
kalendarzowy
25 zł za kopię każdej nagranej
rozmowy telefonicznej
25 zł za zapis każdej strony
korespondencji elektronicznej
10,00 zł

10,00 zł, w przypadku dyspozycji
telefonicznej
wypłaty
środków
pieniężnych w wysokości niższej niż
500,00 zł
3,00 zł w pozostałych przypadkach
opłata w wysokości opłaty pobranej
przez bank od NS za dany przelew
opłata w wysokości
odsetek
ustawowych za opóźnienie od
wartości
salda
debetowego
(ujemnego)
za
każdy
dzień
opóźnienia w spłacie zadłużenia,
począwszy od dnia poinformowania
Klienta o takim saldzie (pierwszym
dniem naliczania odsetek jest
pierwszy
dzień
po
dniu
poinformowania Klienta o takim
saldzie, a ostatnim dniem naliczania
odsetek jest dzień spłaty zadłużenia
rozumiany jako dzień wpływu
środków na rachunek bankowy NS)
30,00 zł za każdy wysłany list/paczkę

1,3 % wartości netto transakcji1

0,00 zł

0,00 zł dla pierwszej wpłaty w
tygodniu, każda kolejna wpłata
zostanie obciążona prowizją w
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Opłata za wykonanie usług lub czynności innych niż wyżej
wymienione

wysokości 1,3% wartości
transakcji2
opłata negocjowana

netto

1

Wykaz kart płatniczych: Visa oraz MasterCard - minimalna kwota wpłaty wynosi 100,00 zł, zaś maksymalna
kwota wpłaty wynosi 50.000,00 zł
2

Tydzień rozumiany jako okres pomiędzy poniedziałkiem godz. 00:00:00 CET a niedzielą godz. 23:59:59 CET.
CET oznacza czas środkowoeuropejski.
NS określa maksymalny limit marży uwzględniony w kalkulacji punktów swapowych oraz wartości spreadu
określonego w Specyfikacji IF na poziomie 100%.
NS uznaje za opłatę niezbędną do świadczenia usługi maklerskiej wartość punktów swapowych naliczonych
w wyniku operacji odcięcia dywidendy, polegającej na uznaniu kwotą po uwzględnieniu obciążenia
odpowiadającego obciążeniom podatkowym (netto) dla pozycji długich bądź obciążeniu kwotą przed
uwzględnieniem obciążeń odpowiadającym obciążeniom podatkowym (brutto) dla pozycji krótkich na rachunku
Klienta.
Prowizja lub opłata pobierana z Rachunku prowadzonego w innej walucie niż PLN przeliczona zostaje na Walutę
Bazową Rachunku według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wypłaty.

POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Klient ponosi koszty komunikacji z NS, np. koszty połączeń telefonicznych lub internetowych zgodnie ze

stawkami operatorów, z których korzysta.
2. NS z tytułu wykonania czynności innych niż wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji pobiera opłaty lub prowizje

uzgodnione z Klientem.
3. Klient, poza opłatami i prowizjami określonymi w Tabeli Opłat i Prowizji, nie jest zobowiązany do zapłaty

opłat i prowizji pobieranych przez podmioty, z których pośrednictwa korzysta NS.
4. W kwocie opłat i prowizji pobieranych przez Noble Securities S.A. od Klienta ujętych w Tabeli Opłat

5.

6.

7.

8.

i Prowizji zawarte są już opłaty i prowizje płacone na rzecz pośredników NS i innych uczestników tego rynku,
chyba że inaczej ustalono w Tabeli Opłat i Prowizji lub Regulaminie lub inaczej uzgodniono z Klientem.
W kwocie opłat i prowizji pobieranych przez NS zawarte są również wynagrodzenia jakie NS płaci swoim
agentom (agentom firmy inwestycyjnej) i innym kontrahentom (partnerom biznesowym), którzy
współdziałają z NS w zakresie obsługi Klientów.
NS przechowuje środki pieniężne powierzone przez Klienta Domowi Maklerskiemu, w związku ze
świadczeniem usług określonych w Regulaminie, na rachunkach bankowych prowadzonych dla NS przez
banki krajowe lub zagraniczne. Środki pieniężne Klientów deponowane przez NS w bankach są co do zasady
oprocentowane przez banki. Zasady oprocentowania, w tym kapitalizacja odsetek, mogą być różne dla
różnych banków. Wysokość tego oprocentowania jest zmienna i uzależniona najczęściej od rynkowych stóp
procentowych. NS pobiera pożytki z tytułu przechowywania w bankach środków pieniężnych Klientów.
Pożytki uzyskane z tego tytułu przez NS są przeznaczane na poprawienie jakości usług maklerskich
świadczonych przez NS. Dodatkowe informacje w tym zakresie są zamieszczone na stronie internetowej
www.noblemarktets.pl w „Szczegółowej informacji dotyczącej Noble Securities S.A.”.
Dodatkowe informacje o NS i świadczonych usługach maklerskich są zamieszczone w innych dokumentach
dostępnych na stronie internetowej www.noblemarktets.pl, w szczególności w „Szczegółowej informacji
dotyczącej Noble Securities S.A.”.
Poniżej Noble Securities S.A. prezentuje ilustrację przedstawiającą skumulowany wpływ na zwrot inwestycji
całkowitych kosztów, opłat i prowizji mogących wystąpić przy świadczeniu usług inwestycyjnych na rynku
OTC:
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a)

Przykład transakcji przeprowadzonej na kontrakcie na różnice kursowe (CFD) Euro do Dolara
Amerykańskiego – symbol EURUSD,

KUPNO CFD EURUSD
WOLUMEN

0.1

POBRANY DEPOZYT

421,00 zł

CZAS UTRZYMYWANIA POZYCJI

SPREAD

DAYTRADING

-

5,31 zł

7 DNI

-

30 DNI
365 DNI

SWAP

SPREAD + SWAP

ZWROT Z INWESTYCJI %

- zł -

5,31 zł

-1,3%

5,31 zł -

21,28 zł -

26,59 zł

-6,3%

-

5,31 zł -

91,20 zł -

96,51 zł

-22,9%

-

5,31 zł -

1 109,60 zł -

1 114,91 zł

-264,8%

SPRZEDAŻ CFD EURUSD
WOLUMEN

0.1

POBRANY DEPOZYT

421,00 zł

CZAS UTRZYMYWANIA POZYCJI

SPREAD

DAYTRADING

-

5,31 zł

7 DNI

-

5,31 zł

30 DNI

-

365 DNI

-

SWAP

SPREAD + SWAP
- zł -

ZWROT Z INWESTYCJI %

5,31 zł

-1,3%

6,93 zł

1,62 zł

0,4%

5,31 zł

29,70 zł

24,39 zł

5,8%

5,31 zł

361,35 zł

356,04 zł

84,6%

b) Przykład transakcji przeprowadzonej na kontrakcie na różnice kursowe (CFD), którego cena oparta jest
na notowaniach kontraktu na niemiecki indeks DAX30 – symbol DE.30,
KUPNO lub SPRZEDAŻ CFD DE.30
WOLUMEN

0.03

POBRANY DEPOZYT

815,80 zł

CZAS UTRZYMYWANIA POZYCJI

SPREAD

SWAP

SPREAD + SWAP

ZWROT Z INWESTYCJI %

DAYTRADING

-

4,74 zł

- zł -

4,74 zł

-0,6%

7 DNI

-

4,74 zł

- zł -

4,74 zł

-0,6%

30 DNI

-

4,74 zł

- zł -

4,74 zł

-0,6%

365 DNI

-

4,74 zł

- zł -

4,74 zł

-0,6%
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c)

Przykład transakcji przeprowadzonej na kontrakcie na różnice kursowe (CFD), którego cena oparta jest
na wartości rynkowej baryłki ropy Brent – symbol OIL.BRENT,

KUPNO lub SPRZEDAŻ CFD OIL.BRENT
WOLUMEN
POBRANY DEPOZYT

0.2
895,80 zł

CZAS UTRZYMYWANIA POZYCJI

SPREAD

SWAP

SPREAD + SWAP

ZWROT Z INWESTYCJI %

DAYTRADING

-

38,27 zł

- zł

-

38,27 zł

-4,3%

7 DNI

-

38,27 zł

- zł

-

38,27 zł

-4,3%

30 DNI

-

38,27 zł

- zł

-

38,27 zł

-4,3%

365 DNI

-

38,27 zł

- zł

-

38,27 zł

-4,3%

d) Przykład transakcji przeprowadzonej na kontrakcie na różnice kursowe (CFD), którego cena oparta jest
na wartości rynkowej kontraktu future na 10-letnią obligację rządu Stanów Zjednoczonych – symbol
TNOTE,

KUPNO lub SPRZEDAŻ CFD TNOTE
WOLUMEN

0.1

NOMINAŁ TRANSAKCJI

447,88 zł

CZAS UTRZYMYWANIA POZYCJI

SPREAD

SWAP

SPREAD + SWAP

ZWROT Z INWESTYCJI %

DAYTRADING

-

14,17 zł

- zł -

14,17 zł

-3,16%

7 DNI

-

14,17 zł

- zł -

14,17 zł

-3,16%

30 DNI

-

14,17 zł

- zł -

14,17 zł

-3,16%

365 DNI

-

14,17 zł

- zł -

14,17 zł

-3,16%

9.

Klient ma możliwość uzyskania informacji o wartościach spread oraz swap dla każdego Instrumentu
Finansowego z Tabeli Specyfikacji IF w dostępnym na stronie internetowej NS kalkulatorze pozycji:
https://www.noblemarkets.pl/handel/narzedzia/kalkulator
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