
Oferta rynków zagranicznych w polskich biurach i domach maklerskich
  Nazwa Liczba Liczba Liczba Prowizja Notowania Opłata Opłata Zagraniczne W-8BEN Średni Zagraniczne
instytucji zagranicznych dostępnych zagranicz- internetowa na żywo za dostęp za depozyt aktywa (ew. inne koszt transakcje
 giełd instrumentów nych   do notowań zagranicznych na IKE i IKZE rozwiązania przewalutowania w PIT8-C
   ETF-ów   (1 najlepsza papierów od dywidend obniżające   

      oferta)   podatek   
         z USA)  

BM mBanku 4 2200 400 NYSE/Nasdaq 0,29 proc., min. 19 zł nie wkrótce 0,15 proc., w skali roku,  tak nie EUR 0,1 proc.  tak 
    LSE 0,29 proc., min. 19 zł  bezpłatnie jeżeli wycena instrumentów    USD 0,1 proc.  
    Xetra 0,29 proc., min. 19 zł   przekroczy 10 tys. zł    GBP 0,1 proc.  
        (od 01.07.2022)     
mBank eMakler 4 2200 400 NYSE/Nasdaq 0,29 proc., min. 19 zł tak bezpłatnie 0,15 proc., w skali roku,  tak nie EUR 0,1 proc.  tak 
    LSE 0,29 proc., min. 19 zł   jeżeli wycena instrumentów    USD 0,1 proc.  
    Xetra 0,29 proc., min. 19 zł   przekroczy 10 tys. zł    GBP 0,1 proc.  
        (od 01.07.2022)     
BM PKO BP 18 2200 225 NYSE/Nasdaq 0,28 proc., min. 38 zł/10 USD nie, trwają n.d. 0,15 proc., w skali roku,  nie nie, EUR 2 gr  tak 
    LSE 0,28 proc., min. 99 zł/19 GBP prace nad  do negocjacji   trwają prace USD 1,76 gr  
    Xetra 0,28 proc., min. 38 zł/9 EUR uruchomieniem     GBP 2,54 gr 
BM Alior Banku 10 1902 0 NYSE/Nasdaq 0,29 proc., min. 5 USD tak bezpłatnie 0,01 proc. od wartości   EUR n.d. (inwestowanie  tak 
 (w najbliższym (ma (mają się LSE 0,29 proc., min. 5 GBP   aktywów nie nie USD wyłącznie  
 czasie trzy wzrosnąć pojawić Xetra 0,29 proc., min 5 EUR   przywyższających   GBP w walucie  
 kolejne) do 2500) w ofercie)     500 tys. zł    instrumentu) 
DM BOŚ 10 5300 480 NYSE/Nasdaq 0,29 proc., min. tak1 39 zł2 0,02 proc. tak tak EUR 0,8 gr (połowa spreadu)4 tak 
    LSE 19 zł/5 USD/EUR/GBP    w skali roku3   USD 0,68 gr (połowa spreadu)4  
    Xetra       GBP 0,94 gr (połowa spreadu)4 
DM Banku  20+5 10000+6 3000+6 NYSE/Nasdaq 0,5 proc. tak 1 USD dla  0,0098 proc. nie tak EUR 0,3 proc.7 tak 
Handlowego    LSE   NYSE/Nasdaq     USD 
    Xetra   i LSE     GBP 
       oraz 0  
       dla Xetra    
BM Pekao 21 2100 106 NYSE/Nasdaq W przedziale  nie n.d. 0,049 proc. kwartalnie od  nie nie EUR A) opłata pobierana przy tak 
     0,4 proc.-0,5 proc., min.    wartości instrumentów   USD zakupie waluty obcej  
     od 21 do 41 USD (stawki    (W przypadku obrotów   GBP - opłata negocjowana, 
     uzależnione są od   większych niż 50 proc.    jednak nie więcej niż 
     wartości zlecenia)   wartości zagranicznych    0,3 proc. wartości 
    LSE W przedziale   instrumentów finansowych    kwoty wymiany, min. 30 zł 
     0,4-0,5 proc., min.   zapisanych w rejestrze    B) opłata pobierana 
     14-26,5 GBP (stawki   w ostatnim dniu kończącym    przy zakupie waluty 
     uzależnione są od   kwartał kalendarzowy    polskiej - opłata
     wartości zlecenia)   opłata nie jest pobierana.)    negocjowana, jednak 
    Xetra W przedziale        nie więcej niż 1 proc. 
     0,4-0,5 proc., min.       wartości kwoty wymiany, 
     17,5-33,6 EUR (stawki       minimalnie 100 zł 
     uzależnione są od        
     wartości zlecenia)       
Santander BM 12 2800 300 NYSE/Nasdaq 0,39 proc.; min. 0,02 USD tak od 0 do 239 zł  opłata miesięczna od wartości IKE nie EUR spread około 0,03 tak 
     od sztuki, nie mniej  w zależności od portfela na koniec miesiąca:   USD   
     niż 12 USD  wyknanego obrotu 0 zł - jeżeli miesięczna wartość   GBP   
    LSE 0,39 proc; min. 12 GBP  i pakietu notowań obrotu liczona dla danej waluty    
    Xetra 0,39 proc.; min. 12 EUR   osiągnie co najmniej 20 proc.    
         wartości instr. kwotowanych    
        w danej walucie.     
        W przeciwnym przypadku:    
        0,1 proc. + VAT dla instrumentów    
        notowanych w USD    
        0,02 proc.+ VAT dla instrumentów    
        notowanych w EUR/CHF/GBP   
XTB 18 3 000 280 NYSE/Nasdaq brak prowizji dla  tak brak opłat brak opłat dla nie tak EUR 0,5 proc. nie, klienci XTB 
    LSE sumarycznej wartości    portfeli o wartości   USD 0,5 proc. otrzymują 
    Xetra wszystkich transakcji    poniżej 250 tys. EUR;   GBP 0 proc. Zestawienie 
     w miesiącu nieprzekra-   dla nadwyżki portfela     transakcji z giełd 
     czającej 100 tys. EUR;    ponad wartość     zagranicznych 
     po przekroczeniu tego    250 tys. EUR     oraz zbiorcze 
     progu prowizja wynosi    - 0,2 proc.  rocznie,     dane, gotowe 
     0,2 proc., min. 10 EUR    minimum 10 EUR     do przeniesienia 
        miesięcznie     do zeznania 
             PIT-38 
TMS Brokers 1 1700 0 NYSE/Nasdaq zależne od waluty  tak bezpłatnie brak  nie nie EUR 0,006 USD tak 
     rachunku: PLN i EUR          
     brak prowizji,          
     USD 0,29 proc., min. 7 USD         
    LSE n.d.      PLN 0,02 zł  
    Xetra n.d.        
Źródło: Biura i domy maklerskie.
1 Notowania na żywo możliwe jedynie dla giełd: USA, Wielka Brytania, Niemcy (Xetra). W lipcu planowane wprowadzenie notowań CBOE w pakiecie za 10 zł; 2 Obecnie w ramach promocji giełdy USA są dostępne w każdym płatnym pakiecie w czasie rzeczywistym; 3 Do końca 2022 roku nie jest pobierama, do czerwca 2025 nie jest pobierama od rachunków poniżej 1 mln zł; 4 dotyczy 
automatycznych przewalutowań przy transakcji, przy przewalutowaniu środków pieniężnych dodatkowo 0,19 proc. min (49 zł/ 11 EUR / 11 USD / 9 GBP); 5 uzależnione od klasyfikacji klienta i znajomości języka obcego; 6 uzależnione od warunków giełdowych tj. m.in. płynność instrumentu, a także klasyfikacji klienta lub znajomości języka obcego; 7 dotyczy tylko przypadku zawarcia transakcji  
z waluty innej niż bazowa, tj. np. kupno akcji kwotowanej w USD z subkonta EUR.


