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KOMUNIKAT NR 24/1 

Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R 

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego 
Dotyczy: Określenia warunków świadczenia usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami - zlecenia intraday 
 
 
 
 

Na podstawie § 6 „Aneksu do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w zakresie obrotu derywatami – 
zlecenia intraday” ustala się, co następuje:  

1. Transakcje derywatami intraday można zawierać na kontraktach terminowych na WIG20. 

2. Wstępny depozyt zabezpieczający na zlecenia intraday, ustala się na poziomie 50% wartości właściwego depozytu zabezpieczającego 
określonego przez KDPW S.A. 

3. Właściwy depozyt zabezpieczający na derywaty intraday rozliczone wyciągiem, ustala się na poziomie 100% wartości właściwego depozytu 
określonego przez KDPW S.A. 

4. Limit otwartych pozycji na portfelu intraday, ustala się na 50 pozycji. Możliwość otwarcia pozycji powyżej ustalonego limitu, wymaga 
indywidualnej decyzji DM PKO BP. 

5. Zlecenia na daną sesję powinny być składane do godziny 16:30. Klienci do godziny 16:30 powinni zamknąć pozycje intraday lub uzupełnić 
depozyt zabezpieczający do wysokości depozytu właściwego określonego przez KDPWS.A. 

6. Prowizję od zleceń intraday składanych przez Internet ustala się na 5,00 zł od kontraktu. 

7. Prowizję od zleceń intraday składanych osobiście ustala się na 7,00 zł od kontraktu. 

8. Prowizję od zleceń interwencyjnych ustala się na 10,00 zł od kontraktu. 

9. Za pozycje utrzymane na kolejną sesję giełdowej nalicza się dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby pozycji 
pozostawionych i prowizji od zleceń składanych osobiście w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji pobieranej przez Dom Maklerski 
PKO Banku Polskiego t.j. 10,00 zł od kontraktu terminowego. 

10. W przypadku nadzwyczajnej zmiany cen derywatów lub zmiany wartości depozytu zabezpieczającego w czasie sesji giełdowej DM PKO BP  
może przystąpić do interwencyjnego zamykania otwartych pozycji. 

11. W przypadku braku, na rachunku Klienta, środków pieniężnych na uzupełnienie depozytu zabezpieczającego w sytuacji, o której mowa w 
punkcie 5, DM PKO BP może chwilowo zablokować możliwość składania zleceń na portfelu intraday, w celu interwencyjnego zamknięcia 
pozycji.  

12. Przestaje obowiązywać Komunikat nr 24/1 z dnia 10 grudnia 2014 r. 

13. Komunikat obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. 
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