Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia Zarządu Q Securities S.A. z dnia 13 stycznia 2021 r.

Tabela opłat i prowizji obowiązujących w Q Securities S.A.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Tabela opłat i prowizji obowiązujących w Q Securities S.A. („Q Securities”) („Tabela”) stanowi integralną część
odpowiedniej umowy świadczenia usług przez Q Securities S.A. („Umowa”).
1.2. W zakresie nieuregulowanym Tabelą lub w przypadku rozbieżności pomiędzy jej treścią, w tym w zakresie opłat
i prowizji z treścią Umowy, stosuje się postanowienia Umowy.
1.3. Q Securities może podjąć decyzję o – czasowym lub bezterminowym – zwolnieniu ze wskazanych w Tabeli opłat
lub prowizji lub ich obniżeniu, co nie stanowi zmiany niniejszej Tabeli.
1.4. Określone w Tabeli stawki opłat i prowizji są kwotami netto, które mogą ulec podwyższeniu o właściwy podatek
od towarów i usług.
1.5. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Q Securities pobiera i przekazuje do właściwych organów
skarbowych podatki należne z tytułu wypłacanych klientom świadczeń (np. odsetek od obligacji czy dywidend)
lub z innych tytułów przewidzianych przepisami prawa.
1.6. Pojęcia pisane w Tabeli wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie lub odpowiednim regulaminie
świadczenia usług przez Q Securities S.A.
2. Prowadzenie Rachunku (rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny służący do jego obsługi)
L.p.

Tytuł

Stawka

2.1.

Prowadzenie Rachunku

0 PLN miesięcznie.

2.2.

Przechowywanie Instrumentów finansowych
rejestrowanych w KDPW

2.3.

Wystawienie świadectwa depozytowego, innego
zaświadczenia, wyciągu lub historii z Rachunku,
duplikatu informacji podatkowej PIT lub IFT lub
szczegółowego zestawienia przychodów i kosztów
zawartych w takiej informacji podatkowej lub
duplikatu powyższych dokumentów

2.4.

Wysłanie dokumentów przesyłką pocztową lub
kurierską

30 PLN za każdą przesyłkę, ale nie mniej niż koszty poniesione przez
Q Securities na rzecz firmy pocztowej lub kurierskiej

2.5.

Wykonanie przelewu pieniężnego w walucie polskiej

2 PLN
W przypadku braku środków pieniężnych PLN na pokrycie opłaty za
wykonanie przelewu pieniężnego Q SECURITIES nie wykona
przelewu, z zastrzeżeniem pkt. 2.6

2.6.

Wykonanie przelewu pieniężnego poprzez system
SORBNET

20 PLN, ale nie mniej niż, koszty poniesione przez Q Securities na
rzecz banku realizującego ten przelew.
W przypadku braku środków na pokrycie opłaty za wykonanie
przelewu pieniężnego Q Securities nie wykona przelewu.

2.7.

Wykonanie przelewu pieniężnego w walucie innej
niż PLN lub w walucie polskiej za granicę

50 PLN lub równowartość w walucie przelewu obliczona według
średniego kursu waluty obcej w złotych wyliczonego przez
Narodowy Bank Polski (NBP), ogłaszanego w dniu jego wyliczenia w
serwisach informacyjnych Thomson Reuters, Bloomberg, na stronie
internetowej NBP i w oddziałach NBP, ale nie mniej niż koszty
poniesione przez Q Securities na rzecz banku realizującego ten
przelew.
W przypadku braku środków na pokrycie opłaty za wykonanie
przelewu pieniężnego Q Securities nie wykona przelewu.

Opłata kwartalna 0,01% wartości portfela Instrumentów
finansowych przechowywanymi na Rachunku wg stanu na ostatni
dzień kwartału. Opłata pobierana w pierwszym miesiącu
następnego kwartału kalendarzowego;
Opłata za przechowywanie Instrumentów finansowych
rejestrowanych w KDPW nie jest pobierana w przypadku, gdy
wartość Instrumentów finansowych na Rachunku, których dotyczy
ta opłata wynosi mniej niż 100 000 PLN.
50 PLN
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2.8.

Przeniesienie Instrumentów finansowych na
rachunek papierów wartościowych prowadzony
przez inny podmiot niż Q Securities lub na rachunek
innego klienta prowadzony przez Q Securities

0,8% wartości przenoszonych Instrumentów finansowych, ale nie
mniej niż 100 PLN za każdy Instrument finansowy oznaczony
odrębnym kodem ISIN lub nie mniej niż opłata pobrana przez KDPW
od Q Securities, związana z przeniesieniem instrumentów
finansowych pomiędzy KDPW i zagraniczną izbą rozliczeniową.
W przypadku braku środków na pokrycie opłaty za przeniesienie
Instrumentów finansowych Q Securities nie wykona transferu.

2.9.

Zablokowanie Instrumentów finansowych w
związku z ustanowieniem zastawu lub innego
zabezpieczenia wierzytelności lub umorzeniem

Kwartalnie 0,1% wartości zablokowanych Instrumentów
finansowych, ale nie mniej niż 500 PLN za każdy instrument
finansowy oznaczony odrębnym kodem ISIN.
Opłata pobierana jest z góry w dniu jej ustanowienia oraz w
pierwszym tygodniu każdego kolejnego rozpoczętego kwartału
kalendarzowego.
Wartość zablokowanych papierów określana jest wg ostatniej
dostępnej ceny zamknięcia dla opłaty pobieranej w dniu
ustanowienia blokady lub wg wyceny na koniec poprzedniego
kwartału kalendarzowego dla opłaty pobieranej z góry za kolejny
kwartał kalendarzowy.

2.10.

Zablokowanie Rachunku z tytułu zabezpieczenia
wierzytelności lub z innego tytułu

Kwartalnie 0,1% wartości Instrumentów finansowych i środków
pieniężnych zdeponowanych na zablokowanym Rachunku, ale nie
mniej niż 500 PLN.
Opłata pobierana jest z góry w dniu jej ustanowienia oraz w
pierwszym tygodniu każdego kolejnego rozpoczętego kwartału
kalendarzowego.
Wartość Instrumentów finansowych i środków pieniężnych na
zablokowanym Rachunku określana jest według wyceny Rachunku
na dzień poprzedzający dla opłaty pobieranej w dniu jej
ustanowienia lub wg wyceny na koniec poprzedniego kwartału
kalendarzowego dla opłaty pobieranej z góry za kolejny kwartał
kalendarzowy.

2.11

Opłata za przechowywanie środków pieniężnych
na rachunku pieniężnym

0,05% w skali miesiąca – kwota naliczana jest za każdy dzień
przechowywania środków na rachunku pieniężnym od wartości
salda na rachunku na koniec dnia (roboczego lub wolnego od pracy)
niezależnie od kwoty oraz waluty przechowywanych środków
pieniężnych

3. Pozostałe usługi i czynności
L.p.
3.1.

Tytuł
Realizacja zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (w ramach
usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na
rachunek dającego zlecenie)

Stawka
negocjowana

3.2.

Realizacja zleceń podjęcia czynności kojarzenia dwóch lub więcej podmiotów
w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami

negocjowana

3.3.

Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu
finansowego, wystawcy instrumentu finansowego lub sprzedającego taki
instrument, w celu ich wykonania

3.5.

Przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym
prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych,
oraz prowadzenie rachunków pieniężnych w zakresie czynności innych niż
wskazanych w pkt 2.
Nieuiszczenie należnych opłat i prowizji

3.6.

0,00 zł
albo
zgodnie ze stawką prowizji
ustaloną przez Q Securities dla
danych instrumentów
finansowych lub danej emisji
negocjowana

Odsetki ustawowe od kwoty
zaległości, naliczane od dnia
powstania zaległości

