Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader (d. GO4X)
Obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 r.

I Opłaty i prowizje związane z wykonywaniem zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych
0,1 % nominału transakcji nie mniej niż:
1 USD dla CFD na akcje amerykańskie,

Prowizja za wykonanie transakcji na CFD na akcje

1 EUR dla CFD na akcje niemieckie
0,29 % wartości transakcji nie mniej niż

Prowizja za wykonanie transakcji na CFD na akcje z GPW

5 PLN
0,1 % nominału transakcji nie mniej niż:
1 USD

Prowizja za wykonanie transakcji na CFD na ETF’y

Opłata za sporządzenie i przesłanie potwierdzenia zawarcia
transakcji w wersji papierowej

50,00 PLN

Sporządzenie bieżącego raportu stanu Rachunku Pieniężnego
i Rejestru Operacyjnego na wniosek Klienta

50,00 PLN

Przyjęcie przez TMS Brokers dyspozycji telefonicznej do
wystawienia zlecenia transakcyjnego w systemie transakcyjnym
TMS Trader

20,00 PLN

II Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku Pieniężnego

Prowadzenie rachunku pieniężnego

0,00 PLN

Wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Pieniężnego poniżej
200,00 PLN*

50,00 PLN

Sporządzenie raportu historii salda Rachunku Pieniężnego na
wniosek Klienta za wskazany okres

50,00 PLN

Sporządzenie raportu historii transakcji na wniosek Klienta za
wskazany okres

50,00 PLN

Opłata za sporządzenie innych niż wymienionych powyżej
raportów, zestawień, informacji, w tym również duplikatów
dokumentów (np. PIT, raporty)

50,00 PLN

Odsetki z tytułu ujemnego salda Rachunku Pieniężnego

odsetki ustawowe

III Opłaty związane z wymianą walutową

Minimalna kwota transakcji podlegająca wymianie walutowej **

5 000 jednostek waluty

0,5 %; nie mniej niż 100,00 PLN; nie więcej niż 500,00 PLN

Wymiana walutowa **

IV Inne opłaty

Opłaty za dostarczenie innych przesyłek nie przewidzianych
Umową
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zgodnie z odpowiednimi taryfami podmiotów pośredniczących w
doręczaniu przesyłek

* Bądź równowartość tej kwoty wyrażona w EUR lub USD według kursu NBP z dnia złożenia dyspozycji dokonania wypłaty.
** Usługa wymiany walutowej będzie dotyczyła sytuacji, w której Klient będzie chciał zasilić rachunek prowadzony w TMS Brokers w walucie innej niż waluta
bazowa rachunku. W takim przypadku Klient będzie miał możliwość dokonania wpłaty w innej walucie i wydania TMS Brokers dyspozycji wymiany walutowej
waluty wpłaconej na walutę bazową rachunku. Wymiana walutowa jest opcją dodatkową i nie ma ona wpływu na warunki transakcyjne dotyczące
wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
Prowizja za otwarcie pozycji oraz prowizja za zamknięcie pozycji na CFD naliczana jest jednorazowo i pobierana z góry w momencie otwarcia pozycji.
UWAGI:
Prowizja lub opłata wyrażona w innej walucie niż Waluta Bazowa Rachunku przeliczona zostaje na Walutę Bazową Rachunku po Kursie Konwersji
dostępnym w systemie transakcyjnym.
O ile z kontekstu lub postanowień odpowiedniego regulaminu świadczenia usług nie wynika nic innego, w podanych opłatach i prowizjach zawarty jest
podatek VAT wg obowiązujących stawek na mocy odrębnych przepisów.
Koszty banków trzecich – pośredniczących w realizacji przelewów ponosi Klient.
Środki zdeponowane na Rachunku Pieniężnym Klienta są nieoprocentowane. Pożytki uzyskane od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku
Pieniężnym Klienta stanowią wynagrodzenie TMS Brokers za prowadzenie Rachunku Pieniężnego Klienta oraz są przeznaczone na pokrycie kosztów
operacyjnych związanych z rejestrowaniem instrumentów finansowych.
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