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Opłata za Wpłatę i Wypłatę

System płatności Przelew bankowy

System płatności SEPAGA E.M.I. LTD

Opłata za wpłatę
• Opłata za przelew SEPA: 15 EUR + 0,1%
• Opłata za przelew SWIFT: 15 EUR + 0,1%

Opłata za wypłatę

SEPA:
0-20 tys. EUR: opłata 20 EUR
powyżej 20000,01 EUR: opłata 0,1%.
SWIFT:
0-6 tys. EUR: opłata 45 EUR
6000.01 - 50 tys. EUR: opłata 30 EUR + 0,25% w EUR
powyżej 50000,01 EUR: opłata 0,36% w EUR

System płatności FairPlay

Opłata za wpłatę 2%

Opłata za wypłatę SEPA: 5 EUR

System płatności Skrill

Opłata za wpłatę
0,29 EUR + 3,9% oraz opłata za wymianę waluty: 1,99% od kwoty transakcji
(jeśli dotyczy)

Opłata za wypłatę
1% (w przypadku, gdy waluta portfela jest inna niż EUR, naliczana jest opłata
za przewalutowanie w wysokości 2,99%)

System płatności Neteller

Opłata za wpłatę 0,29 USD + 3,9%, opłata minimalna 1 USD

Opłata za wypłatę opłata 2%, opłata minimalna 1 USD

System płatności Unlimint EU Ltd (Visa, MasterCard)

Opłata za wpłatę 0,25 EUR + 1,6%

Opłata za wypłatę Zwrot: 1 USD lub 1 EUR

System płatności Payoma

Opłata za wpłatę 0,50 USD LUB 0,40 EUR + 3%

Opłata za wypłatę
Opłata za zwrot: 10 USD / Wysłana płatność: 1,50% + 6 EUR lub 1,50% + 7,50
USD

System płatności Rapid Transfer

Opłata za wpłatę 0,29 EUR + 1%

Opłata za wypłatę 1%

System płatności Giropay

Opłata za wpłatę 0,29 EUR + 3,90%
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Opłata za wypłatę

SEPA:
0-20 tys. EUR: opłata 20 EUR
powyżej 20000,01 EUR: opłata 0,1%.
SWIFT:
0-6 tys. EUR: opłata 45 EUR
6000.01 - 50 tys. EUR: opłata 30 EUR + 0,25% w EUR
powyżej 50000,01 EUR: opłata 0,36% w EUR

System płatności Przelewy24 and BLIK

Opłata za wpłatę 0,29 EUR + 3,90%

Opłata za wypłatę Zwrot: 0

System płatności iDeal

Opłata za wpłatę 2,30 %

Opłata za wypłatę

SEPA:
0-20 tys. EUR: opłata 20 EUR
powyżej 20000,01 EUR: opłata 0,1%.
SWIFT:
0-6 tys. EUR: opłata 45 EUR
6000.01 - 50 tys. EUR: opłata 30 EUR + 0,25% w EUR
powyżej 50000,01 EUR: opłata 0,36% w EUR

*System płatności Rapid Transfer jest dostępny dla klientów z Austrii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii,
Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji.
**Giropay dostępny jest w Niemczech
*** Przelwy24 i Blik dostępny jest w Polsce
**** iDeal dostępny jest w Holandii

Firma pokrywa wszystkie opłaty za wpłaty, w dowolnej kwocie, dla wszystkich typów kont i we wszystkich
walutach.
Klienci, którzy zdeponowali 10 000 EUR i więcej lub równowartość tej kwoty w innej walucie, mają prawo
do 1 (jednej) darmowej wypłaty miesięcznie. Dotyczy to każdego typu konta.

Wszelkie opłaty za wpłatę i/lub wypłatę zwrócone przez Firmę mogą zostać pobrane od Klienta w
przypadku, gdy Firma ustali, że Klient nie spełnił żadnego z wymaganych warunków. Obejmują one m.in.
nielegalną działalność, naruszenie któregokolwiek z postanowień Umowy, brak aktywności na koncie itp.
Firma zastrzega sobie prawo do pobrania rekompensaty z kwoty wypłacanych przez klienta środków.

Nieaktywne Konta:
Wszystkie nieaktywne konta są obciążane miesięczną opłatą za brak aktywności. Ma to na celu
zrekompensowanie kosztów utrzymania nieaktywnych* kont. Opłata nie jest pobierana przez pierwsze
trzy miesiące po tym, jak konto handlowe staje się nieaktywne. Konta z dodatnim saldem, które są
nieaktywne w ciągu 6 kolejnych miesięcy, obciążane są miesięczną opłatą w wysokości 5 EUR lub
równowartość tej kwoty w walucie konta.
Miesięczna opłata będzie pobierana każdego pierwszego dnia miesiąca, aż do momentu wyczerpania
środków na koncie.
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*Konto jest uważane za nieaktywne, jeśli klient nie podjął na swoim koncie żadnych działań przez 3
kolejne miesiące
Powyższe informacje są również dostępne pod tym linkiem.

Koszty i opłaty związane z przeprowadzeniem PRE-IPO

Zakup akcji w ramach oferty niepublicznej

Opłata za zakup akcji w ramach oferty niepublicznej zależy od kwoty zainwestowanych środków:

● Mniej niż 20 000 euro - zostanie pobrana opłata w wysokości 5% od inwestycji
● Od 20 000 do 49 999 EUR - zostanie pobrana opłata w wysokości 4% od inwestycji
● Od 50 000 EUR - zostanie pobrana opłata w wysokości 3% od inwestycji

Anulowanie/sprzedaż akcji w ramach oferty niepublicznej

1. Klient może anulować swoje zlecenie tylko przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń
(zazwyczaj o godzinie 20-00 dnia T-2* od rozpoczęcia handlu).

2. Klienci nie będą mogli wypłacić środków zainwestowanych w ofertę niepubliczną od dnia T-2 do
T+7, gdzie T oznacza datę ogłoszenia oferty niepublicznej.

3. Rezygnacja z przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej po realizacji zlecenia Klienta w okresie
blokady, od dnia T-2 przed uruchomieniem pierwszej oferty publicznej do 7 dnia po jej
uruchomieniu (T+7), podlega nałożeniu opłaty karnej w wysokości 20% od wartości bieżącego
zlecenia złożonego w ramach pierwszej oferty publicznej. Kara zostanie pobrana 8 dnia po
uruchomieniu.;

4. Rezygnacja z przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej po realizacji zlecenia Klienta i dnia
T-2 przed przeprowadzeniem niepublicznej oferty do godziny 16:00 czasu
wschodnioeuropejskiego podlega nałożeniu opłaty karnej w wysokości 20% od pozostałych
środków na koncie;

5. Opłata za wcześniejsze anulowanie pierwszej oferty niepublicznej od dnia 8 do 93 po jej
przeprowadzeniu wynosi 20%

6. Opłata za sprzedaż po okresie blokady** (3 różne rodzaje opłat w zależności od wielkości
początkowego depozytu):

● 1,1 % od pozostałych środków na koncie, jeśli początkowy depozyt był większy niż
50 000

● 1,5% od pozostałych środków na koncie, jeśli początkowy depozyt był większy niż
20 000, ale mniejszy niż 50 000

● 2% od pozostałych środków na koncie, jeśli początkowy depozyt był mniejszy niż
20 000

* Dzień T-2 oznacza datę handlu minus dwa dni.
** Okres blokady to okres 93 dni po tym, jak firma po ogłoszeniu oferty niepublicznej rozpocznie handel
na regulowanej giełdzie.
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