
Ogólny Cennik
Akcje i fundusze ETF 

Niemcy, Belgia, Hiszpania -g1), Francja –  g2), 
Holandia, Włochy – h) i Portugalia

0,10%, z minimum 12 EUR

Dania – f) 0,10%, z minimum 90 DKK

Finlandia – f) 0,10%, z minimum 12 EUR

Norwegia- f) 0,10%, z minimum 90 NOK

Wielka Brytania – a)
„London Stock Exchange” and „London Stock Exchange SETS Market” 
London Stock Exchange SEAQ Market

0,20% z minimum 8 GBP 
0,20% z minimum 15 GBP 
0,40% z minimum 20 USD

Szwecja – f) 0,10%, z minimum 90 SEK

Szwajcaria – b) 0,10%, z minimum 18 CHF

Australia 0,20%, z minimum 15 AUD

USA – e)
American Stock Exchange (AMEX) 
NASDAQ Capital Markets 
NASDAQ Global Markets

2 centy za akcję, z minimalną opłatą 15 USD 

akcje poniżej ceny 5 USD, jedna stała prowizja niezależnie od 
ilości i wynosi 20 USD

USA – OTC e) 0,15%, z minimum 15 USD

Toronto Stock Exchange (TSE) 
SX Venture Exchange

3 centy za akcję, z minimum 20 CAD 
3 cents za akcje, z minimum of CAD 25

Hong Kong – c) 0,20% z minimum 100 HKD

Japonia 0,25 %, z minimum 2500 JPY

Pozostałe 0,50%, z minimum 45 EUR

a)  Opodatkowanie akcji w Wielkiej Brytanii-W odniesieniu do akcji w Wielkiej Brytanii, opłaty PTM i Opłaty Skarbowe mogą być stosowane: PTM (Panel ds. 

fuzji i przejęć). Podatek w wysokości 1 GBP dla transakcji kupna oraz sprzedaży, kiedy wartość brutto transakcji przekracza 10.000 GBP. Opłata 

Skarbowa stosowana jest dla wszystkich transacji kupna w wysokości: 0,5% x wartość brutto transakcji.

b)  Opodatkowanie szwajcarskie akcji – W Szwajcarii pobierana jest opłata skarbowa od akcji w wysokości 0.085% wartości brutto transakcji.

c)  Opodatkowanie akcji w Hong Kongu – Za akcjew Hong Kongu, uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 0.109% wartości brutto transkacji.

d) Opodatkowanie w akcji w Singapurze wynosi 0,04%, z maksymalną kwotą 600 SGD

e) Opłata SEC Securities and Exchange Comission 13$ za każdy milion (https://www.sec.gov/news/press-release/2018-67)

  f        )            Aby handlować na tych rynkach jest obowiązkowa subskrybcja notowań w czasie rzeczywisty
 g1 ) Dla transakcji kupna, od 14-01- 21, podatek 0,2%/wartości nominalnej transakcji; (i) dotyczy spółek z siedzibą w Hiszpanii, niezależninie od giełdy; (ii) 
kapitalizacja giełdowa 1 miliard EUR ubiegłego roku do 1 grudnia.
 g2 ) Opłata podatkowa od handlu akcjami na giełdzie we Francji, zatwierdzona przez rząd francuski jako 0,3% od kupna akcji francuskich firm, od 1 sierpnia 
2012 www.tresor.economie.gouv.fr
h) Opłata podatkowa od handlu akcjami na giełdzie we włoszech, od kupna akcji włoskich wynosi 0,12%. Wprowadzona od 1 marca 2013.

A.1.  W DIF Broker nie ma możliwości handlu produktami strukturozowanymi na rynku nieregulowanym, popularnie zwanymi warrantami.
A.2.  Opłata skarbowa od obrotu giełdowego w wysokości 4 % oraz opłata 2EUR/transakcji na rynku regulowanym, są już uwgzlędnione

w prowizjach DIF Broker.
A.3.  Opłata od transkacji poza rynkiem wynosi 4 %.

·  Prowizja za przewalutowanie
·  Prowizja w wysokości 0,5% zostanie pobrana w momencie wymiany waluty, gdy transakcja będzie dokonywana w walucie innej niż
waluta konta. Kursy walut stosowane w transakcjach, prowizjach i zyskach / stratach są oparte na o kurs wymiany z godziny 17:00 w
Nowym Jorku.

·  Ceny w czasie rzeczywistym
·  Darmowy poziom 1 w czasie rzeczywistym przy minimum 4 operacjach miesięcznie, z wyjątkiem rynku australijskiego, który wynosiłby
6 operacji miesięcznie. Kwartalny zwrot pieniędzy

Kontrakty Futures
Obrót papierami wartościowymi

Amerykańskie 5 USD za kontrakt (online) 
15 USD za kontrakt (offine/pit traded)

Europejskie 7 EUR za kontrakt (online) 
15 USD za kontrakt (offine/pit traded)

Brytyjskie 5 GBP za kontrakt (online)

Australijskie 10 AUD za kontrakt (online)

Japońskie 1500 JPY za kontrakt (online)

Szweckie 11 CHF za kontrakt (online)

Hong Kong 100 HKD za kontrakt (online)

Kanadyjskie 25 CAD za kontrakt (online)

Brazylijskie 30 BRL za kontrakt (online)

Kontrakty terminowe na Forex
Waluta Prowizja Całkowita

AUD 10 + prowizje giełdowe

CHF 11 + prowizje giełdowe

GBP 5 + prowizje giełdowe

USD 5 + prowizje giełdowe

Koszty utrzymania kontraktów futures – które wygasają
Pozycje utrzymywane przez noc na wygasających kontraktach futures, opcjach i kontraktach CFD podlegają dodatkowemu kosztowi.

Koszt naliczania jest obliczany na podstawie dziennej stawki depozytu zabezpieczającego i stosuje się w przypadku, gdy pozycja jest 
utrzymywana przez noc.

Stopa finansowania wykorzystywana do obliczania kosztu naliczania opiera się na odpowiedniej marży międzybankowej + (150 bps).

Koszty utrzymania = Wymagana marża * Czas utrzymywania pozycji * (Odpowiednia stopa międzybankowa + Markup) / (365 lub 360 dni)

·  Uwaga: ceny te nie obejmują opłat giełdowych (Exchange Fee).
·  Pozycje futures, które pozostają otwarte w nocy, będą podlegały kosztom utrzymania. Wymienione koszty są obliczane na podstawie
wymaganych gwarancji i stosowane, gdy pozycja jest otwarta od jednego dnia do następnego. Stopa procentowa zastosowana do
obliczenia tego kosztu odpowiada stopie międzybankowej powiększonej o spread wynoszący 150 punktów bazowych.

Warunki handlu na CFD
Instrument bazowy: Akcje oraz fundusze ETF notowane na giełdzie papierów wartościowych.

Giełda Wartość nominalna Cena Spread Prowizja 
stała Waluta Uwaga

Euronext Lisboa Poniżej EUR 5000 Dowolna 0,07% 7 EUR Spread: % od giełdowej 
ceny bid/ask

Euronext Lisboa Powyżej EUR 5000 Dowolna 0,07% 0 EUR Spread: % od giełdowej 
ceny bid/ask

New York Stock 
Exchange Poniżej USD 7500 Poniżej 20 0,0175 za akcje 9 USD Spread: +/- od giełdowej 

ceny bid/ask

New York Stock 
Exchange Poniżej USD 7500 Powyżej 20 0,09% 9 USD Spread: % od giełdowej 

ceny bid/ask

New York Stock 
Exchange Powyżej USD 7500 Poniżej 20 0,0175 za akcje 0 USD Spread: +/- od giełdowej 

ceny bid/ask

New York Stock 
Exchange Powyżej USD 7500 Powyżej 20 0,09% 0 USD Spread: % od giełdowej 

ceny bid/ask

NASDAQ Poniżej USD 7500 Poniżej 20 0,0175 za akcje 9 USD Spread: +/- od giełdowej 
ceny bid/ask

NASDAQ Poniżej USD 7500 Powyżej 20 0,09% 9 USD Spread: % od giełdowej 
ceny bid/ask

NASDAQ Powyżej USD 7500 Poniżej 20 0,0175 za akcje 0 USD Spread: +/- od giełdowej 
ceny bid/ask

NASDAQ Powyżej USD 7500 Powyżej 20 0,09% 0 USD Spread: % od giełdowej 
ceny bid/ask

ARCA Poniżej USD 7500 Poniżej 20 0,0175 za akcje 9 USD Spread: +/- od giełdowej 
ceny bid/ask

ARCA Poniżej USD 7500 Powyżej 20 0,09% 9 USD Spread: % od giełdowej 
ceny bid/ask

ARCA Powyżej USD 7500 Poniżej 20 0,0175 za akcje 0 USD Spread: +/- od giełdowej 
ceny bid/ask

ARCA Powyżej USD 7500 Powyżej 20 0,09% 0 USD Spread: % od giełdowej 
ceny bid/ask

American Stock 
Exchange Poniżej USD 7500 Poniżej 20 0,0175 za akcje 9 USD Spread: +/- od giełdowej 

ceny bid/ask

American Stock 
Exchange Poniżej USD 7500 Powyżej 20 0,09% 9 USD Spread: % od giełdowej 

ceny bid/ask

American Stock 
Exchange Powyżej USD 7500 Poniżej 20 0,0175 za akcje 0 USD Spread: +/- od giełdowej 

ceny bid/ask

American Stock 
Exchange Powyżej USD 7500 Powyżej 20 0,09% 0 USD Spread: % od giełdowej 

ceny bid/ask

Deutsche Börse 
(XETRA) Poniżej EUR 5000 Dowolna 0,09% 9 EUR Spread: % od giełdowej 

ceny bid/ask

Deutsche Börse 
(XETRA) Powyżej EUR 5000 Dowolna 0,09% 0 EUR Spread: % od giełdowej 

ceny bid/ask

Euronext Paris Poniżej EUR 5000 Dowolna 0,09% 9 EUR Spread: % od giełdowej 
ceny bid/ask

Euronext Paris Powyżej EUR 5000 Dowolna 0,09% 0 EUR Spread: % od giełdowej 
ceny bid/ask

Instrument bazowy: kontrakty terminowe

Surowiec Ticker Spread¹ Waluta Uwaga

Ropa (WTI) OILUS 0,15 USD Spread: różnica pomiędzy ceną ASK i ceną BID

Ropa (Brent) OILUK 0,15 USD Spread: różnica pomiędzy ceną ASK i ceną BID

Gaz naturalny NATGASUS 0,051 USD Spread: różnica pomiędzy ceną ASK i ceną BID

Benzyna GASOILUK 3,75 USD Spread: różnica pomiędzy ceną ASK i ceną BID

Kukurydza CORN¹ 3,75 USD² Spread: różnica pomiędzy ceną ASK i ceną BID

Kawa COFFEE¹ 1,35 USD² Spread: różnica pomiędzy ceną ASK i ceną BID

Złoto GOLD 1,8 USD² Spread: różnica pomiędzy ceną ASK i ceną BID

1) Spread stały w normalnych warunkach rynkowych, może być inny, jeśli gwałtownie wzrośnie zmienność na rynku

2) Wartości wyrażone w centach

Koszty dźwignii finansowej
CFD akcj, ETF i indeksy i obligacje Pozycja Long overnight – Klient płaci LIBOR plus 4,5%(**)
CFD akcji, ETF i indeksy i obligacje Pozycja Short overnight – my płacimy LIBID minus 4% (*)(**)
(*)– Jeśli wyjdzie wynik negatywny, Klinet płaci różnicę.
(**)Plus opłata skarbowa, która wynosi 4% od naliczanych odsetek
Gdy LIBID lub Libor są negatywne, przyjmujemy iż wynoszą one zero w celu obliczania kosztów dźwignii finannsowej. Zatem w takich 
przypadkach będzie to tylko spread.

KKoszty utrzymania CFD z datą wygaśnięcia.
Pozycje w kontraktach CFD które mają datę wygasania, które pozostają otwarte w nocy, będą podlegały kosztom utrzymania. Wymie-
nione koszty są obliczane na podstawie wymaganych gwarancji i stosowane, gdy pozycja jest otwarta od jednego dnia do następnego. 
Stopa procentowa zastosowana do obliczenia tego kosztu odpowiada stopie międzybankowej powiększonej o spread wynoszący 150 
punktów bazowych.
Koszty utrzymania = Wymagana marża * Czas utrzymywania pozycji * (Odpowiednia stopa międzybankowa + Markup) / (365 lub 360 dni)

Pozycje overnight dla krótkich pozycji w CFD akcji
Dla niektórych, mniej płynnych akcji, istnieją także koszty utrzymywania pozycji sprzedaży. Koszty te są uzależnione od płynności 
danego instrumentu i dla instrumentów o dużej płynności koszty takie będą równe 0. Poszczególne stawki są widoczne na platformie 
pod zakładkami: Rachunek > Warunki Transakcyjne > Lista instrumentów giełd CFD/indeksu CFD-, tu wybieramy giełdę, ukaże się lista 
wszystkich CFD na akcje dostępne na danej giełdzie, opłaty są widoczne w kolumnie Stopy Pożyczek. Opłaty te to roczny procent, który 
jest pobierany miesięcznie.

Prowizja za przewalutowanie
Prowizja w wysokości 0,5% zostanie pobrana w momencie wymiany waluty, gdy transakcja będzie dokonywana w walucie innej niż 
waluta konta. Kursy walut stosowane w transakcjach, prowizjach i zyskach / stratach są oparte na o kurs wymiany z godziny 17:00 w 
Nowym Jorku.

Warunki hadlu na CFD
Instrument bazowy: Forex

Para walutowa Spread (Pipsy)* Uwaga

EURUSD 1,0

Bez prowizji; 
Spread: różnica pomiędzy ceną ask i bid; 
Spread w najlepszych warunkach rynkowych; 
1 pip= 0,0001

GBPUSD 1,1

Bez prowizji; 
Spread: różnica pomiędzy ceną ask i bid; 
Spread w najlepszych warunkach rynkowych; 
1 pip= 0,0001

EURJPY 1,3

Bez prowizji; 
Spread: różnica pomiędzy ceną ask i bid; 
Spread w najlepszych warunkach rynkowych; 
1 pip= 0,0001

XAUUSD (Złoto) 14

Bez prowizji; 
Spread: różnica pomiędzy ceną ask i bid; 
Spread w najlepszych warunkach rynkowych; 
1 pip= 0,0001

USDJPY 1,1

Bez prowizji; 
Spread: różnica pomiędzy ceną ask i bid; 
Spread w najlepszych warunkach rynkowych; 
1 pip= 0,0001

1.  * Jest to spread docelowy w normalnych warunkach rynkowych. W czasie podwyższonej zmienności lub w czasie nocy w Europie, w czasie ogłoszenia 

danych ekonomicznych, spead może być wyższy a automatyczne wykonanie zlecenia mog być opóźnione lub nieaktywne. Inwestorzy chcący inwestowac 

w pary walutowe, które nie są wyżej wymienone proszeni są o kontakt z DIF Broker, lub sprawdzenie warunków obrotu bezpośrednio na platformie.

2.  Koszty finansowania 

Pozycje, które nie zostały zamknięte w tym samym dniu, w którym zostały otwarte, podlegają opłacie dziennej. Opłata ta znajduje odzwierciedlenie w 

korekcie ceny otwarcia pozycji. Z korektą zdefiniowaną przez Rolowania Forex można zapoznać się na platformie transakcyjnej poprzez opcję: Konto 

»Raporty historyczne» Rolowania Forex. Pozycje są automatycznie rolowane co noc. Punkty swapowe Tom / Next są obliczane codziennie w odniesieniu 

do stóp overnight każdej waluty +/- marży 0,6%.

Warunki handlu na CFD
Instrument bazowy: indeks giełdowy

Indeks Kraj Spread¹ Waluta Uwaga

DAX 30 Niemcy 1,25 EUR 0
Spread: różnica pomiędzy ceną ASK 
i ceną BID

CAC 40 Franja 2,00 EUR 0
Spread: różnica pomiędzy ceną ASK 
i ceną BID

EUROSTOXX 50 Europa 2,00 EUR 0
Spread: różnica pomiędzy ceną ASK 
i ceną BID

S&P500 USA 0,75 USD 0
Spread: różnica pomiędzy ceną ASK 
i ceną BID

NASDAQ 100 USA 1,25 USD 0
Spread: różnica pomiędzy ceną ASK 
i ceną BID

DOW JONES 30 USA 2,75 USD 0
Spread: różnica pomiędzy ceną ASK 
i ceną BID

PSI 20 Portugalia 25,00 EUR 0
Spread: różnica pomiędzy ceną ASK 
i ceną BID

NIKKEI 225 Japonia 12,00 JPY 0
Spread: różnica pomiędzy ceną ASK 
i ceną BID

1) Ma zastosowanie w normalnych warunkach giełdowych, w warunkach podwyższonej ziemnności, spready mogą ulec zmianie.

Koszty dźwignii finansowej
·  CFD akcj, ETF i indeksy i obligacje Pozycja Long overnight – Klient płaci LIBOR plus 4,5%(**)
·  CFD akcji, ETF i indeksy i obligacje Pozycja Short overnight – my płacimy LIBID minus 4% (*)(**)
·  (*)– Jeśli wyjdzie wynik negatywny, Klinet płaci różnicę.
·  (**)Plus opłata skarbowa, która wynosi 4% od naliczanych odsetek.

Gdy LIBID lub Libor są negatywne, przyjmujemy iż wynoszą one zero w celu obliczania kosztów dźwignii finannsowej. Zatem w takich 
przypadkach będzie to tylko spread.

Opcje
Opcje na Akcje (Tylko kupno opcji) 

Waluta Opłata

AUD 5

EUR 3

GBP 2,5

USD 3

CHF 4

HKD 30

(opłata w walucie opcji)

Opcje na Kontrakty

Waluta Opłata

AUD 10

CAD 6

CHF 8

EUR 6

GBP 5

HKD 45

JPY 1000

SEK 75

SGD 15

USD 6

(opłata w walucie korespondującej)

Powyższe prowizje w odniesieniu do waluty w jakiej notowany jest dany kontrakt opcyjny, prowizja dotyczy zarówno kupna jak i sprzedaży. 
Koszty giełdy są różne w zależności od rodzaju negocjowanego kontraktu i jest to dodatkowy koszt w stosunku do kosztu transakcji.

Koszty utrzymania Opcji
Pozycje w opcjach, które pozostają otwarte w nocy, będą podlegały kosztom utrzymania. Wymienione koszty są obliczane na podsta-
wie wymaganych gwarancji i stosowane, gdy pozycja jest otwarta od jednego dnia do następnego. Stopa procentowa zastosowana do 
obliczenia tego kosztu odpowiada stopie międzybankowej powiększonej o spread wynoszący 150 punktów bazowych.

Stopa finansowania wykorzystywana do obliczania kosztu naliczania opiera się na odpowiedniej marży międzybankowej + (150 bps).

Koszty utrzymania = Wymagana marża * Czas utrzymywania pozycji * (Odpowiednia stopa międzybankowa + Markup) / (365 lub 360 dni)

Dodatkowy koszt dla Długoterminowych pozycji w opcjach
Długoterminowe opcje podlegają opłacie za utrzymanie. Opłata za utrzymanie różni się w zależności od klasy aktywów (Kategoria) i 
będzie dotyczyła tylko opcji kupionych z terminem zapadalności powyżej 120 dni.

Opłata zostanie naliczona na podstawie poniższego harmonogramu i będzie pobierana na koniec miesiąca.

Opłata za utrzymanie w ciągu dnia = wartość nominalna / 1.000.000 * Opłata za tytuły uczestnictwa

Kupione Opcje dzienna opłata za utrzymanie za million (Nominalna Wartość)

Koszt za wymianę waluty
Prowizja w wysokości 0,5% zostanie zastosowana jako konwersja kursu wymiany, gdy transakcje będą dokonywane w walucie innej niż 
waluta samego konta. Kursy walut stosowane w transakcjach, prowizjach i zyskach / stratach są oparte na kursie wymiany z godziny 
17:00 w Nowym Jorku.

Kategoria
Stopa  

procentowa
Stopy procentowe 

I złoto
Akcje

Metale szlachetne z 
wyłączeniem złota

Surowce z wyłączenim 
złota

<120 dni zapadalności n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

>120 dni zapadalności 0.10 0.70 1.10 1.00 1.60

Obligacje

Maksymalnie Minimalnie

Opłata brokerska 0,25% 10€

Odsetki od obligacji 1 % + VAT 2,5 € + VAT

Obligacje amortyzacja 0,2 % + VAT 5 € + VAT

Opłata za roczne przechowywanie obligacji:

Waluta Opłata roczna

EUR 0,30%

USD 0,30%

GBP 0,30%

NOK 0,30%

DKK 0,30%

CZK 0,30%

Inne 0,45%

1. * W przypadku obligacji rządowych USA Istnieje dodatkowa zewnętrzna stopa wykonania w wysokości 0,0004% wliczona w cenę.

2. Prowizja za przewalutowanie

3.  Prowizja w wysokości 0,5% zostanie pobrana w momencie wymiany waluty, gdy transakcja będzie dokonywana w walucie innej niż waluta konta. Kursy 

walut stosowane w transakcjach, prowizjach i zyskach / stratach są oparte na o kurs wymiany z godziny 17:00 w Nowym Jorku.

Koszty przelewów bankowych
Każda operacja, która wymaga współpracy z bankiem, wiąże się z pewnymi kosztami naliczanymi przez instytucję. W naszym 
przypad-ku są następujące:

PROWIZJE ZA PRZELEWY*

Przelewy zasilające rachunek inwestycyjny w DIF:

Transfer przychodzący w EUR (SEPA) 0€

Transfer przychodzący w USD
5,2 €. Dodatkowe opłaty naliczane przez banki pośredniczące debe-
towane są na koncie klienta.

Transfer przychodzący w PLN 5,2 €

Transfer przychodzący w GB 18,50 €

Wypłaty z DIF:

Opłata za transfer wychodzący w EUR (SEPA) 0€ **

Opłata za transfer wychodzący w USD (przelew typu 
BEN)

0€ DIF Broker nic nie pobiera, ale istnieją koszty bankowe, jest to 0,01% 
z minimalną opłatą 32,3€ i maksymalną 122,3€. Te opłaty są w € i będą 
przewalutowane na USD, aby być odjęte od wartości przelewu. Koszty te 
nie uwzględniają kosztów banków pośredniczących/korespondujących, 
które mogą być zaangażowane.

Opłata za transfer w PLN
0€ DIF Broker nic nie pobiera, ale istnieją koszty bankowe, jest to 0,01% 
z minimum 32,3€ i maksymalnie 122,3 €. Opłaty naliczane przez banki 
pośredniczące debetowane są na koncie klienta.

Opłata za transfer w GBP
koszt po stronie naszego banku 0,25% przy minimalnej prowizji 47,50€ 
euro i maksymalną 146,30€.

1.  *Jeżeli przelew jest w innej walucie niż waluta rachunku brokerskiego, DIF przewalutuje kwotę automatycznie po bieżącym kursie doliczając prowizję za 

przewalutowanie w wysokości 0.6%.

2.  ** Przelewy inne niż typu SEPA, prosimy o konsultację cennika z obsługą Klienta. Transfery SEPA o wartości powyżej 100 tysięcy €, prosimy o konsulta-

cję cennika z obsługą Klienta

Opłaty Serwisowe

Maksymalnie Minimalnie

Zwrot 0,5% 5 €

Inne odsetki – 50 % z minimum 3 €

Wykonywanie Praw 0,5% 5 €

Korespodencja 2,5 €

IPO’S 0,2% 5 €

Zmiana akcji lub wartości rynkowej zwolniony

Transfery akcji od innego brokera do DIF 25 € + VAT

Transfer akcji z DIF do innego brokera 200 € od kodu ISIN + VAT 2% wartości portfela + VAT

Transfer akcji w ramch DIF 10€

Obligacje opłata brokerska 0,25% 10€

Odsetki od obligacji 1 % + VAT 2,5 € + IVA

Obligacje amortyzacja 0,3 % + VAT 5 € + VAT

Raport roczny EMIR (dla firm) 60€ + vat na rok

Opłata administracyjna za zwłokę w wysłaniu wyma-
ganych dokumentów formalnych

100€ + vat za kwartał

·   .  Istnieje spread w wysokości maksymalnie 0,6% w przypadku przewalutowania, kiedy transakcje są prowadzone w innej walucie, aniżeli waluta bazowa 

konta. Przewalutowywania zysków i strat mają miejsce po kursie fixing o 17.00 czasu Nowego Jorku.

Inne Opłaty
• Dif Broker nie pobiera opłat za zwykłe przekazywanie zleceń.

• Opłata za nieaktywność w wysokości 36 EUR + VAT jeśli przez rok nie została przeprowadzona żadna transakcja.

• Szczegóły na temat kosztów subskrypcji notowań w czasie rzeczywistym są dostępne bezpośrednio na platformie DIF Freedom.

• Opłata za przechowywanie: od sumy inwestycjii w akcjach, ETF oraz obligacjach naliczana jest roczna prowizja w wysokości 0,25%+ VAT, z 
minimalną opłatą miesięczną w wysokości 5,5USD+VAT. Przykład dla inwestycji do 25 000 USD zainwestowane w wiele akcji i ETF będzie to 82 
USD na rok.

• Prowizja depozytariusza za ADR i GDR pobierane przez strony trzecie, która jest obliczana zgodnie z pozycją posiadaną zgodnie z prospektem 
emisyjnym instrumentu (okresowość i prowizja jednostkowa).

CMVM (Portugal) Registration No. 276, Banco de Portugal Registration No. 225, CNMV (Spain) Registration No. 36, Financial Conduct Authority (UK) Registration No. 434573, AFM 
(Netherlands) DiF is a member of AFM (Netherlands), with Code 325663, Komisja Nadzoru Finansowego (Poland), Banque de France (France) CIB: 72000, Bafin (Germany) ID: 120502.
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