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Zastrzeżenie, które ma zastosowanie, należy do flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), oddziału flatexDEGIRO Bank AG z siedzibą w 
Amsterdamie. DEGIRO jest zarejestrowane w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. DEGIRO jest upoważnione do 

świadczenia usług bankowych i inwestycyjnych i jest zarejestrowane jako holenderski oddział niemieckiej instytucji kredytowej w Holenderskim 
Urzędzie ds. Rynków Finansowych (http://www.afm.nl) oraz Holenderski Bank Centralny (http://www.dnb.nl). 

Uwaga: stawki mogą ulec zmianie i są zgodne z art. 11 Regulaminu usług inwestycyjnych. 
Opłaty z dnia: 20-12-2021 

 
 

Akcje, ETF-y, Obligacje, Fundusze Inwestycyjne 
 
 
 

Akcje, Prawa, ETNy, ETCy, Warranty, & ADRy1 

GIEŁDY2 PROWIZJE 

Polska3 1,00 PLN 

Stany Zjednoczone4, Kanada € 0.00 

Niemcy – Tradegate5 
Niemcy – XETRA, 
Niemcy - Frankfurt (Akcje), 
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Holadnia, 
Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, 
Irlandia, Wielka Brytania6, Czechy, Grecja, Włochy, Turcja 

€ 3.90  

Australia, Hong Kong, Japonia, Singapur € 5.00 

 
1 Zobacz przegląd kosztów stron trzecich na stronie 5. 
2 Niektóre produkty na tych giełdach są opodatkowane. Podatek ten jest doliczany do opłaty. Więcej informacji można znaleźć tutaj.. 
3 Dla ułatwienia obliczeń, wartość 1,00 PLN zawsze jest równy 0,23 EUR 
4 Koszty zewnętrzne poniesione podczas zajmowania pozycji w ADR (American Depository Receipt) zostaną przeniesione na klienta. 
5 W calu zapoznania się z pełnym zestawieniem kosztów Tradegate proszę zobaczyć strony 9 i 10. 
6 Maksymalna wartość zlecenia to 50,000£ 
 

 
 

Trackery (ETF-y) 
 

RODZAJ PROWIZJE 

Cały Świat1 € 2.00  

Tradegate2 € 3.90 

Darmowe ETFy Wybór3 Bezpłatnie 

1 Zobacz przegląd kosztów stron trzecich na stronie 5. 
2 W calu zapoznania się z pełnym zestawieniem kosztów Tradegate proszę zobaczyć strony 9 i 10. 
3 Na stronie znajduje się przegląd bezpłatnych ETF. W każdym miesiącu kalendarzowym jedna transakcja (kupno/sprzedaż, bez krótkiej 
sprzedaży) na ETF z tej listy, będzie bezpłatna. Dodatkowo bezprowizyjne są również transakcje w tym samym kierunku, w przypadku 
zwiększania jednostek udziału w danym ETF, na zlecenia od minimum 1000EUR/USD (w zależności od waluty danego ETF). W momencie 
wykonania przeciwnej transakcji na tym samym instrumencie, w tym samym miesiącu kalendarzowym, reguła nie będzie zastosowana i zostanie 
pobrana opłata zgodnie z Tabelą opłat i prowizji. 

 

  

http://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
https://www.degiro.pl/helpdesk/sites/pl/files/2021-07/Bezprowizyjne%20ETF-y.pdf
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Zastrzeżenie, które ma zastosowanie, należy do flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), oddziału flatexDEGIRO Bank AG z siedzibą w 
Amsterdamie. DEGIRO jest zarejestrowane w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. DEGIRO jest upoważnione do 

świadczenia usług bankowych i inwestycyjnych i jest zarejestrowane jako holenderski oddział niemieckiej instytucji kredytowej w Holenderskim 
Urzędzie ds. Rynków Finansowych (http://www.afm.nl) oraz Holenderski Bank Centralny (http://www.dnb.nl). 

Uwaga: stawki mogą ulec zmianie i są zgodne z art. 11 Regulaminu usług inwestycyjnych. 
Opłaty z dnia: 20-12-2021 

 
 

Obligacje1 
 

GIEŁDY PROWIZJE 

Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia € 2.00  

Obligacje OTC  € 35.00 

1 Zobacz przegląd kosztów stron trzecich na stronie 5. 
 
 
 
 

Fundusze Inwestycyjne 

RODZAJ PROWIZJE 
OPŁATA 
SERWISOWA1 

Euronext Fund Services2 € 3.90  0.20% 

Nienotowane fundusze inwestycyjne (STP) 3 € 3.90  0.20% 

 
1 Wartości procentowe obliczane są w ujęciu rocznym i są naliczane co miesiąc. DEGIRO opiera te opłaty na wartości portfela na ostatni dzień 
miesiąca. 
2 Zobacz przegląd kosztów stron trzecich na stronie 5. 

  

http://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
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Zastrzeżenie, które ma zastosowanie, należy do flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), oddziału flatexDEGIRO Bank AG z siedzibą w 
Amsterdamie. DEGIRO jest zarejestrowane w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. DEGIRO jest upoważnione do 

świadczenia usług bankowych i inwestycyjnych i jest zarejestrowane jako holenderski oddział niemieckiej instytucji kredytowej w Holenderskim 
Urzędzie ds. Rynków Finansowych (http://www.afm.nl) oraz Holenderski Bank Centralny (http://www.dnb.nl). 

Uwaga: stawki mogą ulec zmianie i są zgodne z art. 11 Regulaminu usług inwestycyjnych. 
Opłaty z dnia: 20-12-2021 

 
 

Przegląd kosztów stron trzecich 
 
Jeśli zlecenie jest składane za pośrednictwem giełdy lub innej platformy transakcyjnej, łączna cena obliczana jest 
z opłaty transakcyjnej DEGIRO powiększonej o koszty stron trzecich (koszty rozliczeń i rozliczenia, opłata 
maklerska, opłata za notę kontraktową, opłata regulacyjna i opłata za wykonanie). 
 
DEGIRO nie pobiera prowizji i opłat od stron trzecich bezpośrednio, ale za pomocą stałej opłaty w wysokości 
0,50 €. Stała opłata obejmuje wszystkie koszty naliczane przez giełdy lub platformy transakcyjne DEGIRO za 
wykonanie Pańskiego zlecenia. Polskie akcje podlegają stałej opłacie w wysokości 5 zł. Stała opłata w wysokości 
0,50 € nie dotyczy Tradegate. 

 
 
  

http://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
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Zastrzeżenie, które ma zastosowanie, należy do flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), oddziału flatexDEGIRO Bank AG z siedzibą w 
Amsterdamie. DEGIRO jest zarejestrowane w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. DEGIRO jest upoważnione do 

świadczenia usług bankowych i inwestycyjnych i jest zarejestrowane jako holenderski oddział niemieckiej instytucji kredytowej w Holenderskim 
Urzędzie ds. Rynków Finansowych (http://www.afm.nl) oraz Holenderski Bank Centralny (http://www.dnb.nl). 

Uwaga: stawki mogą ulec zmianie i są zgodne z art. 11 Regulaminu usług inwestycyjnych. 
Opłaty z dnia: 20-12-2021 

 
 

Waluta 
 

Wymiana Walut 
 

RODZAJ PROWIZJE 

Wszystkie waluty przetwarzane manualnie € 10.00 + 0.25%1,2 

Wszystkie waluty przetwarzane poprzez AutoFX 0.25%1,2 

1 Zawarte w transakcjach kupna/sprzedaży 
2 Konwersja pomiędzy PLN/EUR, EUR/PLN jest bezpłatna 

 
 
Notowania 
 

Notowania w czasie rzeczywistym dla USA 

RODZAJ STANDARD 
NOTOWANIA W CZASIE 
RZECZYWISTYM 

Stany Zjednoczone (NASDAQ) Opóźnienie 15 min € 5,00 miesięcznie 

Stany Zjednoczone (NYSE) Opóźnienie 15 min Niedostępne 

Stany Zjednoczone (BATS)  Opóźnienie 15 min 

Darmowe po wykonaniu 
pierwszej transakcji. 
Więcej informacji znajdziesz 
tutaj. (standardowa cena to 5,00 
EUR miesięcznie)  

 
  

http://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
https://www.degiro.nl/data/pdf/BATS%20koersen.pdf
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Zastrzeżenie, które ma zastosowanie, należy do flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), oddziału flatexDEGIRO Bank AG z siedzibą w 
Amsterdamie. DEGIRO jest zarejestrowane w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. DEGIRO jest upoważnione do 

świadczenia usług bankowych i inwestycyjnych i jest zarejestrowane jako holenderski oddział niemieckiej instytucji kredytowej w Holenderskim 
Urzędzie ds. Rynków Finansowych (http://www.afm.nl) oraz Holenderski Bank Centralny (http://www.dnb.nl). 

Uwaga: stawki mogą ulec zmianie i są zgodne z art. 11 Regulaminu usług inwestycyjnych. 
Opłaty z dnia: 20-12-2021 

 
 

Notowania w czasie rzeczywistym 

GIEŁDA STANDARD 
NOTOWANIA W CZASIE 
RZECZYWISTYM 

Holandia, Belgia, Francja, Portugalia Brak opóźnień Za darmo 

Oslo Stock Exchange Opóźnienie 15 min €2,50 miesięcznie 

CHI-X Brak opóźnień Za darmo 

Niemcy XETRA (Level 1) z wyjątkiem ETFs Opóźnienie 15 min €7,50 miesięcznie  

Niemcy Frankfurt Stock Exchange Brak opóźnienia Za darmo 

Niemcy Tradegate Brak opóźnień Za darmo 

Niemcy EUREX (1 oferta) Opóźnienie 15 minut €10,50 miesięcznie 

Grecja (level 1) Opóźnienie 15 min €4,00 miesięcznie 

Węgry (level 1) Opóźnienie 15 min Niedostępne 

Włochy (level 1) Opóźnienie 15 min €1,50 miesięcznie 

OMX Nordics Instrumenty Pochodne Opóźnienie 15 min €2,50 miesięcznie 

OMX Nordics Akcje (level 1) Opóźnienie 15 min €2,50 miesięcznie 

Austria (Level 1) Opóźnienie 15 min €5,00 miesięcznie 

Polska (level 1) Opóźnienie 15 min €3,25 miesięcznie 

Hiszpania BME (level 1) Opóźnienie 15 min €8,00 miesięcznie 

Czechy (Level 1) Opóźnienie 15 min €5,50 miesięcznie 

Wielka Brytania Opóźnienie 15 min €8,00 miesięcznie 

Canada (Toronto Stock/Venture Exchange), 
Australia, Hong Kong, Ierland, Japan 

Koniec dnia1 Niedostępne  

1 Kanały cenowe nie są dostępne, jednak Klienci posiadający pozycję na produkcie z tych rynków zazwyczaj będą widzieć ceny na koniec dnia w 
swoim Portfelu.  

http://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
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Zastrzeżenie, które ma zastosowanie, należy do flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), oddziału flatexDEGIRO Bank AG z siedzibą w 
Amsterdamie. DEGIRO jest zarejestrowane w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. DEGIRO jest upoważnione do 

świadczenia usług bankowych i inwestycyjnych i jest zarejestrowane jako holenderski oddział niemieckiej instytucji kredytowej w Holenderskim 
Urzędzie ds. Rynków Finansowych (http://www.afm.nl) oraz Holenderski Bank Centralny (http://www.dnb.nl). 

Uwaga: stawki mogą ulec zmianie i są zgodne z art. 11 Regulaminu usług inwestycyjnych. 
Opłaty z dnia: 20-12-2021 

 
 

Usługi Dodatkowe 
 

DEGIRO opłata za połączenie z giełdą 

RODZAJ PROWIZJE 

DEGIRO opłata za połączenie z giełdą1 
€ 2.50 (max 0.25% wartości Twojego konta) za rok na 
giełdę 

1 Opłata ta nie dotyczy rynku krajowego, GPW. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to jest naliczane kliknij tutaj. 

 
 

Inne usługi 

USŁUGA PROWIZJE 

Zlecenia telefoniczne oraz przez pocztę e-mail 
realizowane przez punkt 
przyjmowania zleceń DEGIRO (max. 100 000 
EUR lub jego odpowiednik) 

Marża €10,00 od zlecenia 

Przeniesienie portfela do DEGIRO €10 za pozycję 

Przeniesienie portfela z DEGIRO €10,00 za pozycję + koszty zewnętrzne 

Transfer wewnętrzny €7,50 za pozycję 

Konwersja giełdowa1 €25,00 za pozycję 

Zgłoszenie na zgromadzenie akcjonariuszy €100,00 + koszty zewnętrzne 

Opcjonalna dywidenda – dywidenda w formie 
akcji (w oparciu o Best Effort Basis) 

€7,50 za dywidendę 

Zapis na nowe emisje €2,00 + 0.02% (min € 50.00) 

Realizacja UBO bądź innych oświadczeń 
poprzez e-mail 

€5,00 za darzenie 

Przelew środków pieniężnych  Za darmo 

Przelew środków pienieżnych Trustly €1,00 za przelew 

Realizacja dywidend  €1,00 + 3,00 % za dywidendę (maksymalnie10,00%) 

Realizacja kuponów €1,00 + 0,10 % van coupon (maksymalnie 10,00%) 

Dodatkowe usługi W zależności od zapytania  

1 Opłata w wysokości 25 EUR zostanie naliczona w przypadku przeniesienia produktu na inną giełdę, jeśli produkt został wycofany z giełdy. Jeśli 
produkt bazowy został wstrzymany w obrocie, opłata będzie wynosiła minimum 25 EUR.  

http://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
https://www.degiro.pl/oplaty-i-prowizje/oplaty-i-prowizje
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Zastrzeżenie, które ma zastosowanie, należy do flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), oddziału flatexDEGIRO Bank AG z siedzibą w 
Amsterdamie. DEGIRO jest zarejestrowane w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. DEGIRO jest upoważnione do 

świadczenia usług bankowych i inwestycyjnych i jest zarejestrowane jako holenderski oddział niemieckiej instytucji kredytowej w Holenderskim 
Urzędzie ds. Rynków Finansowych (http://www.afm.nl) oraz Holenderski Bank Centralny (http://www.dnb.nl). 

Uwaga: stawki mogą ulec zmianie i są zgodne z art. 11 Regulaminu usług inwestycyjnych. 
Opłaty z dnia: 20-12-2021 

 
 

Koszty Tradegate  
 

Informacje o kosztach Ex-ante - Koszty i wpływy na koszty zwrotu (US / 
Kanadyjskie instrumenty finansowe)  
Wartość transakcji: 1,000 euro 
Giełda: Tradegate Exchange 

 KWOTA WPŁYW NA KOSZT ZWROTU 

Koszty zakupu, którymi DEGIRO obciąża klienta * € 3.90 0.39% 

Koszt zakupu (w tym prowizja) € 4.50 0.45% 

   Opłata za usługę € 4.50 0.45% 

      w tym prowizje € 0.60 0.06% 

   

Koszty bieżące, którymi DEGIRO obciąża klienta € 0.00 0% 

   Opłaty bieżące (w tym prowizje) € 0.00 0% 

Opłata za usługę € 0.00 0% 

      w tym  prowizje € 0.00 0% 

   

Koszty sprzedaży, którymi DEGIRO obciąża klienta** € 3.90 0.39% 

   Koszty sprzedaży  (w tym prowizje) € 4.50 0.45% 

Opłata za usługę € 4.50 0.45% 

            w tym prowizje € 0.60 0.06% 

 
 
 

Koszty skumulowane (okres utrzymywania jednego roku) 

 KWOTA WPŁYW NA KOSZTY ZWROTU 

Koszty, którymi DEGIRO obciąża klienta € 7.80 0.78% 

   Skumulowane koszty (w tym prowizje) € 9.00 0.90% 

Opłata za usługę € 9.00 0.90% 

      w tym prowizje € 1.20 0.12% 

* W przypadku niektórych produktów na tych giełdach obowiązuje podatek od transakcji, który zostanie przeniesiony. Więcej informacji na temat 
podatków od transakcji można znaleźć tutaj. 
  

http://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/


 
 
Strona 10 z 11 
 
 

Zastrzeżenie, które ma zastosowanie, należy do flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), oddziału flatexDEGIRO Bank AG z siedzibą w 
Amsterdamie. DEGIRO jest zarejestrowane w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. DEGIRO jest upoważnione do 

świadczenia usług bankowych i inwestycyjnych i jest zarejestrowane jako holenderski oddział niemieckiej instytucji kredytowej w Holenderskim 
Urzędzie ds. Rynków Finansowych (http://www.afm.nl) oraz Holenderski Bank Centralny (http://www.dnb.nl). 

Uwaga: stawki mogą ulec zmianie i są zgodne z art. 11 Regulaminu usług inwestycyjnych. 
Opłaty z dnia: 20-12-2021 

 
 

Informacje o kosztach Ex-ante- Koszty i wpływ na koszty zwrotu (wszystkie 
instrumenty finansowe, poza produktami z US-/Kanadyjskim ISIN) 
Wartość transakcji: 1,000 euro 
Giełda: Tradegate Exchange 

 KWOTA WPŁYW NA KOSZTY ZWROTU 

Koszty zakupu, którymi DEGIRO obciąża klienta * € 3.90 0.39% 

Koszty zakupu (w tym prowizje) € 4.30 0.43% 

Opłata za usługę € 4.30 0.43% 

      w tym  prowizje € 0.40 0.04% 

   

Koszty bieżące, którymi DEGIRO obciąża klienta € 0.00 0% 

  Opłaty bieżące (w tym prowizje) € 0.00 0% 

Opłata za usługę € 0.00 0% 

      w tym  prowizje € 0.00 0% 

   

Koszty sprzedaży, którymi DEGIRO obciąża klienta* € 3.90 0.39% 

   Koszty sprzedaży  (w tym prowizje) € 4.30 0.43% 

Opłata za usługę € 4.30 0.43% 

      w tym  prowizje € 0.40 0.04% 

 
 
 

Koszty skumulowane (okres utrzymywania jednego roku) 

 KWOTA WPŁYW NA KOSZTY ZWROTU 

Koszty, którymi DEGIRO obciąża klienta* € 7.80 0.78% 

   Skumulowane koszty (w tym prowizje) € 8.60 0.86% 

Opłata za usługę € 8.60 0.86% 

      w tym  prowizje € 0.80 0.08% 

   

*W przypadku niektórych produktów na tych giełdach obowiązuje podatek od transakcji, który zostanie przeniesiony. Więcej informacji na temat 

podatków od transakcji można znaleźć tutaj.  

http://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
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Zastrzeżenie, które ma zastosowanie, należy do flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), oddziału flatexDEGIRO Bank AG z siedzibą w 
Amsterdamie. DEGIRO jest zarejestrowane w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. DEGIRO jest upoważnione do 

świadczenia usług bankowych i inwestycyjnych i jest zarejestrowane jako holenderski oddział niemieckiej instytucji kredytowej w Holenderskim 
Urzędzie ds. Rynków Finansowych (http://www.afm.nl) oraz Holenderski Bank Centralny (http://www.dnb.nl). 

Uwaga: stawki mogą ulec zmianie i są zgodne z art. 11 Regulaminu usług inwestycyjnych. 
Opłaty z dnia: 20-12-2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Financial power  
to you 

http://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/

