Koszty i Opłaty
Lipiec 2020

1. Wprowadzenie
W związku z wdrożeniem Dyrektywy 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych ("MiFID
II") oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Usługach Finansowych i Rynkach Regulowanych z 2017 r. ("Ustawa")
Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC"), spółka Conotoxia Ltd (zwana dalej "Spółką") jest
zobowiązana dostarczyć swoim klientom lub potencjalnym klientom informacje dotyczące wszelkich kosztów i
powiązanych opłat w należytym terminie. Informacje te dotyczą zarówno usług inwestycyjnych, jak i usług
pomocniczych, w tym kosztu porady, jeśli dotyczy, kosztu instrumentu finansowego rekomendowanego lub
sprzedawanego klientowi oraz sposobu zapłaty za niego, a także obejmują również wszelkie płatności na rzecz osób
trzecich.
Świadcząc usługi inwestycyjne na rzecz klientów profesjonalnych, Spółka ma prawo do uzgodnienia
ograniczonego zastosowania wymogów szczegółowych określonych w niniejszej polityce z takimi klientami,
niezależnie od świadczonych usług inwestycyjnych, dostarczanych instrumentów finansowych czy pochodnych.
Świadcząc usługi inwestycyjne na rzecz uprawnionych podmiotów, Spółka ma prawo do uzgodnienia
ograniczonego zastosowania wymogów szczegółowych określonych w niniejszej polityce, niezależnie od
świadczonych usług inwestycyjnych, dostarczanych instrumentów finansowych czy pochodnych, również gdy
uprawniony podmiot zamierza zaoferować je swoim klientom.

2. Ujawnienie informacji o kosztach i opłatach ex-ante
A. W przypadku ujawniania informacji ex-ante o kosztach i opłatch klientom, Spółka dokona agregacji:
a) wszystkich kosztów i powiązanych opłat naliczanych przez nią lub inne osoby, jeśli klient został do
nich przekierowany, z tytułu usług inwestycyjnych i/lub pomocniczych dostarczanych klientowi.
Płatności osób trzecich otrzymywane przez Spółkę w związku z usługą inwestycyjną dostarczaną
klientowi będą ujmowane oddzielnie, a zagregowane koszty i opłaty zostaną zsumowane i
przedstawione w formie kwotowej i procentowej; oraz
b) wszystkich kosztów i powiązanych opłat związanych z wytworzeniem i zarządzaniem instrumentami
finansowymi.
Koszty, o których mowa w pkt. (a) i (b) powyżej obejmują:

I.

Opłaty związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych:

Usługa inwestycyjna
Przyjmowanie i przekazywanie zleceń
Realizacja zleceń

II.

Opłaty jednorazowe związane
ze świadczeniem usługi

Opłaty bieżące związane ze
świadczeniem usługi

N/D

N/D

Prowizje w oparciu o pkt. 4

Swapy oparte na Dokumencie
Specyfikacji Kontraktowej

Obciążenia związane ze świadczeniem usług dodatkowych:

Usługa pomocnicza

Opłaty bieżące związane ze świadczeniem usługi

Bezpieczne przechowywanie i zarządzanie

N/D

Usługi wymiany walut

N/D

Badanie inwestycyjne

N/D

III.

Opłaty związane z instrumentami finansowymi:

Ujawniane są również koszty i opłaty jednorazowe, jak wskazano w pkt. A(I) powyżej, które dotyczą kosztu
produktu.

IV.

Koszty dodatkowe

Jeśli jakakolwiek część kosztów i opłat ma zostać zapłacona lub stanowi kwotę wyrażoną w walucie obcej,
Spółka przedstawi taką walutę oraz odpowiednie kursy wymiany i koszty.
B. Obliczając koszty i opłaty na zasadzie ex-ante, Spółka będzie wykorzystywać koszty rzeczywiście poniesione
w związku z działaniem w charakterze pośrednika celem ustalenia przewidywanych kosztów i opłat. Jeśli
koszty rzeczywiste nie są dostępne, Spółka będzie dokonywać zasadnych szacunków takich kosztów. Spółka
będzie dokonywać przeglądu założeń dokonanych ex-ante w oparciu o doświadczenia ex-post i, jeśli będzie
to konieczne, dokonywać będzie korekt tychże założeń.
C. Spółka będzie dostarczać swym klientom ilustracje zbiorczego wpływu kosztów na zwrot z inwestycji przy
świadczeniu usług inwestycyjnych. Spółka zapewni, by takie ilustracje spełniały następujące wymagania:
a) przedstawienie wpływu kosztów i opłat ogółem na zwrot z inwestycji;
b) przedstawienie przewidywanych skoków lub wahań kosztów oraz
c) dołączenie do ilustracji jej opisu.

3. Ujawnienie informacji o kosztach i opłatach ex-post
Spółka będzie również dostarczać co roku informacje ex-post dotyczące wszystkich kosztów i opłat
dotyczących zarówno instrumentów finansowych i inwestycji, jak i usług pomocniczych, jeśli zarekomendowała lub
zaoferowała instrumenty finansowe i posiada lub posiadała w danym roku aktywna relacje biznesowa z klientem.
Informacje takie opierać się będą na poniesionych kosztach i będą dostarczane w formie spersonalizowanej.
Spółka może podjąć decyzję o dostarczeniu takich zagregowanych informacji o kosztach i opłatach z tytułu
usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych razem z innymi raportami okresowymi dostarczanymi klientom.
Ilustracja przedstawiająca łączny wpływ kosztów na zwrot przy świadczeniu usług inwestycyjnych, o których
mowa w pkt. 2(C) powyżej będzie dostarczana również na zadzie ex-post.

4. Koszty i opłaty za rachunek cTrader i MT4 Conotoxia
OPŁATY

I
Usługa

Kwota opłat Conotoxia
EUR

PLN

USD

GBP

1

Aktywacja rachunku

Bezpłatne

Bezpłatne

Bezpłatne

Bezpłatne

2

Miesięczna opłata za rachunek

Bezpłatne

Bezpłatne

Bezpłatne

Bezpłatne

3

Wpłaty - przelew bankowy

Bezpłatne

Bezpłatne

Bezpłatne

Bezpłatne

4

Wpłaty przez Dotpay
0,75%*

0,75%*

0,75%*

0,75%*

e-portfel

0%**

0%**

0%**

0%**

Przelew***
Przelew SEPA****
Przelew międzynarodowy*****

N/D***
0****
0*****

Płatność przy pomocy linku
5

6

6

Wpłaty przez Conotoxia Sp. z o.o.

Wypłaty

Wydanie dokumentu na życzenie klienta

II

10 EUR

0***
N/D****
N/D*****

40 PLN

N/D***
0****
0*****

10 USD

N/D***
0****
0*****

10 GBP

PROWIZJE OD
ZAWIERANYCH
TRANSAKCJI

1

Instrumenty oparte na parach walutowych (Spot)

Do 0,004% wartości nominalnej transakcji
Minimalna prowizja na transakcję 0,25 USD******

2

Instrumenty oparte na metalach szlachetnych (Spot)

Do 0,01% wartości nominalnej transakcji
Minimalna prowizja na transakcję 0,25 USD******

3

Instrumenty oparte na produktach energetycznych
(Spot)

Do 0,01% wartości nominalnej transakcji
Minimalna prowizja na transakcję 0,25 USD******

4

Instrumenty oparte na indeksach (CFD)

Do 0,01% wartości nominalnej transakcji
Minimalna prowizja na transakcję 0,25 USD******

5

Instrumenty oparte na kryptowalutach (CFD)

Do 0,50% wartości nominalnej transakcji
Minimalna prowizja na transakcję 0,50 USD******

6

Zawieranie transakcji przez telefon (za zlecenie)

10 EUR

40 PLN

10 USD

10 GBP

* Opłaty będą naliczane następująco: 0,63% przez DotPay i 0,12% przez Conotoxia Ltd.
** Opłaty będą naliczane przez Conotoxia Sp. z o.o., która umożliwia realizację transakcji, zgodnie z taryfą.
*** Opłaty będą naliczane przez mBank, który umożliwia realizację transakcji.
**** Opłata standardowa za przelew SEPA stanowi równowartość 5 PLN.
***** Opłaty będą naliczane przez mBank i banki pośredniczące, które umożliwiają realizację transakcji, zgodnie z taryfami.
****** Pełną listę kosztów i opłat można znaleźć w specyfikacji każdego z kontraktów, która dostępna jest na naszej stronie
internetowej.

