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Tabela Opłat i Prowizji TMS Direct/TMS MiniDirect  

Obowiązuje od dnia 1 października 2018 roku 

 

I Opłaty i prowizje związane z wykonywaniem zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych 

 

Prowizja od transakcji na Instrumentach Finansowych Rynku 
Walutowego o nominale poniżej progu nominału transakcji 
określonego w Specyfikacji Instrumentów Finansowych1 

10,00 USD 

Prowizja od kontraktu spot na metale szlachetne: XAU, XAG, 
XPT, XPD 1 

10,00 USD 

Prowizja od Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) o nominale 
poniżej progu nominału transakcji określonego w Specyfikacji 
Instrumentów Finansowych w zależności od waluty, w której 
wyrażona jest wartość Kontraktu oraz prowizja od kontraktu CFD 
w systemie transakcyjnym TMS Direct i TMS MiniDirect 

10,00 USD lub 20 USD7 / 12,00 EUR 

 8,00 GBP/18,00 CHF/ 10,00 AUD 

 10,00 NZD/ 75,00 DKK/ 75,00 SEK 

75,00 NOK/ 1.000,00 JPY/ 17,00 
SGD     

6 000,00 HUF / 500 CZK /  15,00 
CAD  

Prowizja od otwarcia pozycji na Kontrakcie Różnic Kursowych 
(CFD) na akcje spółek notowanych na GPW innych niż z WIG20 

0,29%9  

nie mniej niż 62,40 PLN 

Prowizja od zamknięcia pozycji na Kontrakcie Różnic Kursowych 
(CFD) na akcje spółek notowanych na GPW innych niż z WIG20 

0,29%9  

nie mniej niż 62,40 PLN 

Prowizja od otwarcia pozycji na Kontrakcie Różnic Kursowych 
(CFD) na akcje spółek notowanych na GPW z WIG20 

0,29%9  

nie mniej niż 30 PLN 

Prowizja od zamknięcia pozycji na Kontrakcie Różnic Kursowych 
(CFD) na akcje spółek notowanych na GPW z WIG20 

0,29%9 

 nie mniej niż 30 PLN 

Prowizja od Kontraktu Futures w zależności od waluty, w której 
wyrażona jest wartość Kontraktu2 (nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem 
transakcji jest 1 kontrakt – w takim przypadku występuje tzw. prowizja 
minimalna określona poniżej) 

10,00 USD/ 10,00 EUR/ 8,00 GBP 

13,00 CHF/13,00 AUD/ 20,00 SGD 

1.200,00 JPY/ 15 NZD/ 20 PLN  

Prowizja minimalna od Kontraktu Futures w zależności od waluty, 
w której wyrażona jest wartość Kontraktu1 (występuje w przypadku, gdy 
przedmiotem transakcji jest 1 kontrakt)2 

12,00 USD/ 12,00 EUR/ 10,00 GBP 

15,00 CHF/ 15,00 AUD/ 25,00 SGD 

1.500,00 JPY/ 15 NZD/ 20 PLN  

Prowizja od Opcji na kontrakty Futures w zależności od waluty, w 
której wyrażona jest wartość Kontraktu2  oraz Opcji na Indeksy2  

6,00 USD / 6,00 EUR / 5,00 GBP/  
8,00 CHF / 10,00 AUD / 15,00 SGD / 

1.000,00  JPY / 75,00 SEK / 6,00 CAD 
/  45,00 HKD 

Przyjęcie przez TMS Brokers dyspozycji telefonicznej do 
wystawienia zlecenia transakcyjnego w systemie transakcyjnym 
TMS MiniDirect3 

20,00 PLN 

Opłata wynikająca ze spreadu transakcyjnego 

 

Do 100% kosztu związanego z różnicą 
pomiędzy ceną kupna i sprzedaży 

instrumentu finansowego 

II Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku Pieniężnego 

                                                
1 Dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z TMS Brokers Umowę Ramową TMS Direct 
2 Podane prowizje nie uwzględniają opłat giełdowych ustalonych przez podmioty będące organizatorami rynków regulowanych. Wysokość opłat giełdowych określa specyfikacja 

kontraktów Futures dostępna na stronach internetowych TMS Brokers lub/i w POK TMS Brokers 
3 Dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z TMS Brokers Umowę Ramową TMS MiniDirect  
4 Dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z TMS Brokers Umowę Ramową TMS Direct lub Umowę Ramową TMS MiniDirect 
5 i 6 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez 
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. – TMS Direct oraz wymiany walutowej 
7 Dla London Stock Exchange (IOB) 
8 Dla aktywnych klientów istnieje możliwość wynegocjowania innych/lepszych warunków od wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji  
9 Wartość prowizji liczona jest od wartości transakcji. 

10. Opłata naliczana jest w przypadku braku dokonania przez Klienta transakcji w ciągu 365 dni na Rachunku Pieniężnym prowadzonym przez TMS Brokers na rzecz Klienta, chyba 
że we wskazanym okresie Klient utrzymywał otwarte pozycje na tym Rachunku Pieniężnym. W przypadku braku wystarczających środków pobierana jest opłata w kwocie wolnych 
środków pozostałych na Rachunku Pieniężnym. Opłata pobierana jest od kolejnego miesiąca, w którym wystąpiła przesłanka uzasadniająca jej pobranie.    

11 Opłaty będą kalkulowane codziennie, a księgowane na rachunku raz pod koniec miesiąca kalendarzowego 
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Prowadzenie Rachunku Pieniężnego bezpłatnie lub 9 PLN/3 EUR/3 USD10   

Przewalutowanie zrealizowanego wyniku finansowego na Walutę 
Bazową Rachunku Klienta 

0,75 % 

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 

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

25,00 PLN 

Odsetki z tytułu ujemnego salda Wolnych Środków Pieniężnych, 
ujemnego Stanu Gotówki lub ujemnego Stanu Rachunku w 
Rejestrze Operacyjnym4 naliczane od największego ujemnego salda, 
na jednej z ww. wielkości 

odsetki ustawowe 

Wypłata środków pieniężnych z Rachunku Pieniężnego do 
wysokości 250,00zł 

25,00zł 

Punkty swapowe dla pozycji w rolling spot na pary walutowe 

 
Narzut na stopy procentowe do 0,35%  

Koszt wynikający z rolowania (koszty finansowania) kontraktów 
CFD, dla których instrumentem bazowym są indeksy kasowe, akcie 
i ETFy 

Narzut na stopy procentowe do 3%   

Koszt wynikający z ujemnych przepływów wynikających z tytułu 
corporate actions (np. wypłata dywidendy) 

 

Brak narzutu 

Koszty utrzymywania pozycji na Kontrakcie Futures (liczona jako: 
iloczyn wartości depozytu zabezpieczającego, liczby dni 
utrzymywania pozycji i  wskazanej opłaty (Libor 1M + narzut  1,5 
%)/360. 

Libor 1M + narzut  1,5 %11 

 

Koszty utrzymywania Opcji giełdowej(liczona jako: iloczyn 
wartości depozytu zabezpieczającego, liczby dni utrzymywania 
pozycji i  wskazanej opłaty (Libor 1M + narzut  1,5 %)/360. 

Libor 1M + narzut  1,5 %11 

 

Koszty utrzymywania kupionej Opcji giełdowej, której termin do 
zapadalności jest dłuższy niż 120 dni (za każdy 1 milion wartości 
nominalnej liczona proporcjonalnie)  

 

Na stopy procentowe 0,10 jednostki waluty11  

Kursy walutowe i złoto 0,70 jednostki waluty11  

Akcje/Indeksy 1,10 jednostki waluty11  

Metale szlachetne za wyjątkiem złota 1,00 jednostki waluty11  

Towary za wyjątkiem metali szlachetnych 1,60 jednostki waluty11  

Koszty utrzymywania pozycji na wygasającym Kontrakcie Różnic 
Kursowych (CFD) (liczona jako: iloczyn wartości depozytu 
zabezpieczającego, liczby dni utrzymywania pozycji i wskazanej 
opłaty (Libor 1M + narzut  1,5 %)/360. 

Libor 1M+ narzut  1,5 %11 

 

III Opłaty związane z wymianą walutową 

 

Minimalna kwota transakcji podlegająca wymianie walutowej 5 000 jednostek waluty 

Wymiana walutowa 
0,5 %; nie mniej niż 100,00 PLN; nie 

więcej niż 500,00 PLN 

IV Inne opłaty 

 

  

Opłata za sporządzenie i przesłanie potwierdzenia zawarcia 
transakcji w wersji papierowej 

50,00 PLN 

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

50,00 PLN 

Opłaty za dostarczenie innych przesyłek nie przewidzianych 
Umową 

Zgodnie z odpowiednimi taryfami 
podmiotów pośredniczących w 

doręczaniu przesyłek 
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Oprocentowanie Wolnych Środków Pieniężnych5 po spełnieniu poniższych warunków obejmuje 
rachunki otwarte na podstawie Umów Ramowych zawartych po dniu 21 września 2012 r. 8 

 

Rachunki Premium - dokonana została jednorazowa wpłata 
równa lub większa niż 100.000,00 PLN i mniejsza niż 500.000,00 
PLN oraz średniomiesięczny Stan Gotówki6 utrzymywał się na 
poziomie minimum 50.000,00 PLN 

Stawka rynkowa ON WIBID * 0,6  

Rachunki Platinum - dokonana została jednorazowa wpłata 
minimum 500.000,00 PLN oraz średniomiesięczny Stan Gotówki7  

utrzymywał się na poziomie minimum 250.000,00 PLN 

Stawka rynkowa ON WIBID * 0,8 

 

UWAGI: 

Kwota odsetek z tytułu oprocentowania będzie przekazywana na Rachunek Pieniężny Klienta po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego do 7 dnia roboczego następnego 
miesiąca 

Prowizja lub opłata wyrażona w innej walucie niż Waluta Bazowa Rachunku przeliczona zostaje na Walutę Bazową Rachunku po Kurs ie Konwersji zamieszczonym na stronach 
internetowych TMS Brokers lub/i udostępnianym w POK TMS Brokers 

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 

Poza rachunkami Premium i Platinum 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 

 


