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Informacje o Kosztach i Prowizjach dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę bezpośrednio z CMC
Markets.
W niniejszym dokumencie nazwa „CMC Markets” oznacza spółkę CMC Markets UK Plc działającą za
pośrednictwem CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.
Informacje zawarte w dokumencie pomogą Klientowi zrozumieć koszty powiązane z transakcjami zawieranymi z
CMC Markets. Klient powinien dokładnie zapoznać się z Informacjami o Kosztach i Prowizjach, jak również z
informacjami zawartymi w Warunkach Prowadzenia Działalności, Podsumowaniu Polityki Realizacji Zleceń,
Ostrzeżeniu o Ryzyku, Dokumentem Zawierającym Kluczowe Informacje1, oraz pozostałymi informacjami
znajdującymi się na stronie internetowej CMC Markets i na Platformie.
Terminy pisane wielką literą, użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Warunkach
Prowadzenia Działalności i wskazanych w Informacjach o Kosztach i Prowizjach.
Aktualne informacje cenowe dotyczące danego produktu znajdują się w Bibliotece Instrumentów na Platformie,
w oknie Informacja o Instrumencie. Klient powinien się upewnić, czy posiada wystarczające środki na rachunku
w przypadku, kiedy niezwłocznie będzie musiał dokonać płatności kwoty należnej na rzecz CMC Markets.
Klient powinien powstrzymać się od zawierania transakcji, jeżeli nie rozumie w pełni informacji dotyczących
kosztów związanych z inwestowaniem w CMC Markets. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem
Obsługi Klienta: biuro@cmcmarkets.pl lub 22 160 56 00.
DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY, WARTOŚĆ DIGITAL 100 I STAWKA KONTRAKTU
EKSPRESOWEGO
1.1

Depozyt Zabezpieczający dla Pozycji.
Z chwilą otwarcia Lewarowanej Transakcji CFD (lub Pozycji), na Twoim rachunku transakcyjnym zostanie
zablokowana kwota określana jako Depozyt Zabezpieczający. Depozyt Zabezpieczający jest częścią pełnej
wartości Pozycji i wyrażony jest w procentach. Na naszej Platformie wartość ta określona jest jako Depozyt
Zabezpieczający Dla Pozycji. Depozyt Zabezpieczający Dla Pozycji nie jest wymagany w odniesieniu do
części Pozycji lub Lewarowanych Transakcji CFD zabezpieczonych Zleceniem Gwarantowany Stop Loss
(dalej zwany „Zleceniem GSL”), w przypadku którego wymagany jest „depozyt początkowy” w wysokości
nie mniejszej niż wymagana przez organ nadzoru finansowego.
Depozyt Zabezpieczający Dla Pozycji będzie wyliczony na podstawie odpowiedniego Współczynnika
Depozytu Zabezpieczającego. Jego wartość wskazana jest na Platformie w oknie Informacje o
Instrumencie.
Poziom Współczynnika Depozytu Zabezpieczającego może zmieniać się w zależności od wielkości Pozycji
na danym Instrumencie lub progu.
Wartość Depozytu Zabezpieczającego dla poszczególnych Instrumentów może się różnić w zależności od
mającego zastosowanie progu dla danej Pozycji, co oznacza, że do części wielkości Pozycji, zastosowanie
będzie miał Poziom Depozytu właściwy dla progu danej części Pozycji (za wyjątkiem Pozycji objętych
Zleceniem GSLO).

Dokumenty Zawierające Kluczowe Informacje (zwane dalej “KIDs”) znajdują się na stronie internetowej CMC Markets w
zakładce Aktualne Dokumenty Prawne. KID dla danej klasy Instrumentów są dostępne w Okienku Zlecenia na Platformie.
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W celu samodzielnego wyliczenia Depozytu Zabezpieczającego pozycji, należy użyć ceny środkowej
poziomu 1 (według wskazań Platformy). Przykład wyliczania Depozytu Zabezpieczającego dla pozycji:

Suma (Stawka dla danego Progu (w Jednostkach) x Depozyt Zabezpieczający dla danego Progu, z
wyłączeniem Jednostek objętych Zleceniem GSL)2 x Cena Środkowa Poziomu 1 x Kurs Wymiany Waluty

Przykład A
SPÓŁKA ABC – DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY
PRÓG

WIELKOŚĆ POZYCJI (Z WYŁĄCZENIEM
JEDNOSTEK OBJĘTYCH ZLECENIEM GSL)

WSPÓŁCZYNNIK DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO

1

0 – 1000

10%

2

> 1000 – 3000

15%

3

> 3000 – 5000

20%

4

> 5000 – 10000

30%

5

> 10000

50%

Na podstawie Współczynników Depozytu Zabezpieczającego dla Instrumentu poniżej dla Spółki ABC (w
PLN), jeżeli pozycja będzie wynosić 6 500 jednostek, a cena środkowa poziomu 1 to 2,75 PLN, Depozyt
Zabezpieczający będzie wynosił 3 437,50 PLN. Całkowita wartość pozycji wynosi 17 875 PLN.
PRÓG

LICZBA JEDNOSTEK

WSPÓŁCZYNNIK
DEPOZYTU
ZABEZPIECZAJĄCEGO

WYMAGANA WARTOŚĆ DEPOZYTU
ZABEZPIECZAJĄCEGO DLA KAŻDEGO PROGU

1

1000

10%

1000 x 10% x 2,75 PLN = 275 PLN

2

2000

15%

2000 jednostek x 15% x 2,75 PLN = 825 PLN

3

2000

20%

2000 x 20% x 2,75 PLN = 1100 PLN

4

1500

30%

1500 x 30% x 2,75 PLN = 1237,50 PLN

5

0

50%

0

suma

6500

3437,50 PLN

Dla Lewarowanych Transakcji CFD objętych Zleceniem GSL, standardowy Depozyt Zabezpieczający
(suma wartości depozytu dla danej pozycji dla wszystkich Pozycji nieobjętych Zleceniem GSL i
Niezależnego Depozytu Zabezpieczającego wymaganego w danym momencie) zostanie zredukowana.
1.2

Główny Depozyt Zabezpieczający.
W odniesieniu do części Lewarowanej Transakcji CFD objętej Zleceniem GSL, Główny Depozyt
Zabezpieczający obliczany jest w następujący sposób:
Dla pozycji długiej (na wzrost):
Jednostki objęte Zleceniem GSL x (Cena Środkowa Poziomu 1 – Poziom Zlecenia GSL)
x Kurs Wymiany Walut

(Ilość jednostek dla Progu 1 x Próg 1 Depozyt Zabezpieczający + Ilość jednostek dla Progu 2 x Próg 2 Depozyt
Zabezpieczający + Ilość jednostek dla Progu 3 x Próg 3 Depozyt Zabezpieczający + Ilość jednostek dla Progu 4 x Próg 4
Depozyt Zabezpieczający + Ilość jednostek dla Progu 5 x Próg 5 Depozyt Zabezpieczający).
2
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Dla pozycji krótkiej (na spadek):
Jednostki objęte Zleceniem GSL x (Poziom Zlecenia GSL – Cena Środkowa Poziomu 1)
x Kurs Wymiany Walut
Posługując się danymi z Przykładu A powyżej, kiedy Zleceniem GSL zostanie objęta pozycja długa dla
transakcji kupna 1000 Jednostek na Spółce ABC z Poziomem Zlecenia GSL o wartości 2 PLN, gdzie Cena
Środkowa Poziomu 1 wynosi 2,75 PLN za Jednostkę, a Waluta Rachunku to PLN, Główny Depozyt
Zabezpieczający będzie wynosił 750 PLN (1000 x (2.75 – 2.00) x 1).
Całkowity Główny Depozyt Zabezpieczający, który może różnić się w zależności od Ceny, stanowi sumę
Głównych Depozytów Zabezpieczających wymaganych dla wszystkich lewarowanych Transakcji CFD
objętych w danym czasie Zleceniem GSL.
1.3

Niezależny Depozyt Zabezpieczający.
CMC Markets może wezwać Klienta do uzupełnienia Kwoty środków na Rachunku w celu zabezpieczenia
przyszłych zobowiązań Klienta względem CMC Markets, zwanym dalej Niezależnym Depozytem
Zabezpieczającym.

1.4

Całkowity Depozyt Zabezpieczający.
Całkowity Depozyt Zabezpieczający jest sumą całkowitego depozytu zabezpieczającego dla wszystkich
Lewarowanych Transakcji CFD nieobjętych Zleceniem GSL, Głównego Depozytu Zabezpieczającego oraz
Niezależnego Depozytu Zabezpieczającego w danym czasie.

1.5

Wartość Digital 100 .
Jeżeli Klient chce zawrzeć transakcję Digital 100, z chwilą zawarcia Digital 100 kwota (dalej zwana
„Wartością Digital 100”) jest potrącana z Rachunku Klienta w chwili jego otwarcia. Wartość Digital 100 jest
równa cenie kup lub cenie sprzedaj, w zależności od rodzaju transakcji, czy jest to transakcja kupna, czy
sprzedaży, pomnożona o wielkość transakcji.

1.6

Stawka.
W chwili otwarcia Kontraktu Ekspresowego z salda Gotówki znajdującej się na Rachunku Klienta potrącona
zostaje Stawka, czyli kwota, którą Klient jest w stanie zaryzykować.
SPREAD
Cena kup i Cena sprzedaj lewarowanej Transakcji CFD różnią się od siebie. W momencie zawarcia
lewarowanej Transakcj CFD istnieje ryzyko utraty kwoty, która stanowi różnicę pomiędzy aktualną Ceną
Kupna, a ceną sprzedaży (“Spread”) biorąc pod uwagę Wielkość Pozycji i w zależności od sytuacji rynkowej,
Spread może się zmieniać. To samo dzieje się w przypadku Digital 100, jednak w tym wypadku Cena
zawsze znajduje się w przedziale od 0 do 100. Aktualny Spread dla danego instrumentu można sprawdzić
na Platformie, w oknie Informacje o Instrumencie.
PROWIZJA
Prowizja od transakcji na CFD opartych na akcjach (oprócz amerykańskich i kanadyjskich) liczona jest jako
procent wartości transakcji. Prowizja dla CFD na akcje amerykańskie i kanadyjskie wynosi 2 centy za jedną
akcję. Prowizja pobierana jest wyłącznie od zrealizowanych transakcji. Jeśli właściwa wartość prowizji jest
mniejsza od przyjętej minimalnej prowizji w danej walucie, będzie miała zastosowanie wartość prowizji
minimalnej.
Nie dotyczy to Rachunku Start (o ile jest dostępny w ofercie), dla którego Prowizja nie jest pobierana.
Informacja o Prowizji dla danego Instrumentu znajduje się na Platformie, w oknie Informacje o Instrumencie.
Poniższa tabela zawiera zestawienie prowizji. Wszystkie prowizje będą pobierane w walucie bazowej
Rachunku transakcyjnego Klienta, według aktualnego kursu walut.
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Całkowita kwota prowizji na transakcję CFD

KRAJ

WARTOŚĆ

MINIMUM

Wielka Brytania

0,10%

5,00 GBP

USA

2 centy za jednostkę

7,00 USD

Australia

0,10%

7,00 AUD

Austria

0,10%

5,00 EUR

Belgia

0,10%

5,00 EUR

Kanada

2 centy

10,00 CAD

Dania

0,10%

50,00 DKK

Finlandia

0,10%

5,00 EUR

Francja

0,10%

5,00 EUR

Niemcy

0,10%

5,00 EUR

Hong Kong

0,18%

50,00 HKD

Irlandia

0,10%

5,00 EUR

Włochy

0,10%

5,00 EUR

Japonia

0,10%

1,000 JPY

Holandia

0,10%

5,00 EUR

Nowa Zelandia

0,10%

7,00 NZD

Norwegia

0,10%

70,00 NOK

Polska

0,18%

10,00 PLN

Portugalia

0,10%

9,00 EUR

Singapur (SGD)

0,10%

10,00 SGD

Singapur (USD)

2 centy

7,00 USD

Hiszpania

0,10%

5,00 EUR

Szwecja

0,10%

70,00 SEK

PRZYKŁAD B
Transakcja o wielkości 100 jednostek na instrumencie KGHM Polska Miedź po cenie 90 skutkuje pobraniem
prowizji w wysokości 16,20 PLN wyliczonej w następujący sposób
(Ilość jednostek X PLN cena) x 0,18% (18bps) = Prowizja
100 X 90 = 9000 PLN x 0,18% = 16,20 PLN
PRZYKŁAD C
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Transakcja o wielkości 50 jednostek na instrumencie KGHM Polska Miedź po cenie 90 skutkowałaby
pobraniem prowizji w minimalnej wysokości 10 PLN wyliczonej w następujący sposób
(Ilość jednostek) X PLN (cena) x 0,18% (18bps) = Prowizja
50 X 90 x 0.18% = 8,10 PLN
Właściwa wartość prowizji dla tej transakcji byłaby mniejsza od przyjętej minimalnej prowizji w wysokości
10 PLN, w związku z czym pobrana zostanie kwota 10 PLN.
OPŁATA ZA ZLECENIE GWARANTOWANY STOP LOSS (GSL)
Jeśli Klient będzie chciał objąć Lewarowaną Transakcję CFD Zleceniem GSL, będzie zobowiązany do
wniesienia Opłaty za Zlecenie GSL w momencie składania Zlecenia.
Opłata za Zlecenie GSL jest obliczana na podstawie kosztu objęcia danej Jednostki Zleceniem GSL
widocznym na Platformie w oknie Informacja o Instrumencie (patrz: Zlecenia GSL) i aktualnej Ceny.
Sposób wyliczenia Opłaty za Zlecenie GSL:
Koszt objęcia Zleceniem GSL danej Jednostki x liczba jednostek w Zleceniu
PRZYKŁAD D
Dla UK 100, w przypadku kiedy Opłata za Zlecenie GSL wynosi 1 GBP za Jednostkę, dla 10 jednostek
Opłata za Zlecenie GSL wynosi 10 GBP
1 GBP X 10 = 10 GBP
Jeśli poziom Zlecenia GSL nie zostanie osiągnięty, 100% wniesionej Opłaty za Zlecenie GSL zostanie
zwrócone na Rachunek Klienta po zamknięciu transakcji.
KOSZTY UTRZYMANIA POZYCJI
5.1

Informacja o Kosztach utrzymania pozycji.
Na zamknięcie każdego dnia na giełdach (godz. 23:00 czasu polskiego), pozycje otwarte na Twoim
rachunku podlegają opłacie za ich utrzymanie. Opłata ta nazywana jest Kosztem utrzymania pozycji. Koszt
utrzymania pozycji może być wartością dodatnią lub ujemną, w zależności od kierunku transakcji i
wysokości stóp procentowych. Historyczne wartości za utrzymanie pozycji, wyrażone w procentach w skali
rocznej, dostępne są na Platformie w oknie Informacje o Instrumencie dla danego rynku.
W tabeli poniżej znajduje się zestawienie Kosztów utrzymania pozycji, wraz z podziałem na klasę
instrumentu oraz kwot płatnych na rzecz CMC Markets.

KLASA INSTRUMENTÓW

KOSZT UTRZYMANIA POZYCJI

Akcje

Międzybankowa Stopa Procentowa dla waluty danej akcji, plus 2,5% na
pozycji długiej i minus 2,5% na pozycji krótkiej

Towary i obligacje skarbowe

Szacowany koszt utrzymania pozycji* plus 2,5% na pozycji długiej i minus
2,5% na pozycji krótkiej

Indeksy

Międzybankowa Stopa Procentowa dla waluty danego indeksu plus 2,5% na
pozycji długiej i minus 2,5% na pozycji krótkiej

Waluty (Forex)

Depozyty jednodniowe typu TomNext (Tomorrow to Next Day) dla danej pary
walutowej i wyrażony jest w procentach w skali rocznej. Stawka za
utrzymanie pozycji długiej = stopa TomNext % - 1%, dla pozycji krótkiej
pozycji długiej = stopa TomNext % + 1%

*Wyliczenie Kosztów utrzymania pozycji:
Dla pozycji długiej
(Ilość jednostek x Cena otwarcia x stawka za utrzymanie pozycji długiej

x Kurs Wymiany Walut

365
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Dla pozycji krótkiej
(Ilość jednostek x Cena otwarcia x stawka za utrzymanie pozycji krótkiej x Kurs Wymiany Walut
365
Suma wszystkich Kosztów utrzymania pozycji będzie odpowiednio wypłacona lub pobrana z Twojego
rachunku transakcyjnego i widoczna w oknie Historii na Platformie.
5.2

Akcje.
Koszt utrzymania pozycji dla CFD na akcje oparty jest o Międzybankową Stopę Procentową dla waluty
danej akcji, plus 250 punktów bazowych (2,5%) na pozycji długiej i minus 250 punktów bazowych (2,5%)
na pozycji krótkiej.
Koszt utrzymania pozycji dla CFD na akcje dla Rachunku Start (o ile jest dostępny) oparty jest o
Międzybankową Stopę Procentową dla waluty danej akcji, plus 350 punktów bazowych (3,5%) na pozycji
długiej i minus 350 punktów bazowych (3,5%) na pozycji krótkiej.
Koszt utrzymania pozycji pobierany jest od pozycji długich i wypłacany od pozycji krótkich, chyba że
odpowiednia Międzybankowa Stopa Procentowa jest mniejsza lub równa 2,5% , a 3,5% dla Rachunku Start.
Koszty utrzymania dla pozycji krótkich (Sprzedaj) dla CFD na akcje może zawierać dodatkowy koszt w
wysokości 0,5%, w przypadku wysokich kosztów pożyczki instrumentu na rynku bazowym. Różnice w
kosztach pożyczki dla spółek mogą być znaczne, dlatego należy zwracać uwagę na aktualne stawki i
ryzyko, które wiąże się z przetrzymywaniem takich pozycji. W takim przypadku, pozycja krótka zostanie
obciążona Kosztem utrzymywania pozycji i zostanie on pobrany ze środków dostępnych na Twoim
Rachunku.

5.3

Indeksy.
Koszt utrzymania pozycji dla CFD na indeksy oparty jest o Międzybankową Stopę Procentową dla waluty
danego indeksu, plus 250 punktów bazowych (2,5%) na pozycji długiej i minus 250 punktów bazowych
(2,5%) na pozycji krótkiej.
Koszt utrzymania pozycji dla CFD na indeksy dla Rachunku Start (o ile jest dostępny) oparty jest o
Międzybankową Stopę Procentową dla waluty danego indeksu, plus 350 punktów bazowych (3,5%) na
pozycji długiej i minus 350 punktów bazowych (3,5%) na pozycji krótkiej.
Koszt utrzymania pozycji pobierany jest od pozycji długich i wypłacany od pozycji krótkich, chyba że
odpowiednia Międzybankowa Stopa Procentowa jest mniejsza lub równa 2,5%, lub 3,5% dla Rachunku
Start. W takim przypadku pozycja krótka zostanie obciążona Kosztem utrzymywania pozycji i zostanie on
pobrany ze środków dostępnych na Rachunku.

5.4

Rynek walutowy (Forex).
Koszt utrzymania pozycji dla CFD na pary walutowe oparty jest o depozyty jednodniowe typu TomNext
(Tomorrow to Next Day) dla danej pary walutowej i wyrażony jest w procentach w skali rocznej.
Stawka za utrzymanie pozycji długiej
stopa TomNext % minus 1% (100 punktów bazowych)
Stawka za utrzymanie pozycji krótkiej
stopa TomNext % plus 1% (100 punktów bazowych)

Na rynku bazowym kursy TomNext oparte są na różnicy stóp procentowych dwóch walut w danej parze.
Podlegają one aktywnemu obrotowi na rynku pomiędzy bankami, które kwotują dwa różne kursy TomNext
dla długiej i krótkiej pozycji dla danej pary. Co do zasady, jeżeli stopa procentowa pierwszej waluty w parze
jest większa od stopy drugiej waluty (z zastosowaniem 1% korekty przedstawionej powyżej), to: dla otwartej
pozycji długiej (na wzrost) stawka za utrzymanie pozycji zostanie dodana na Twój rachunek; dla otwartej
pozycji krótkiej (na spadek) Koszt utrzymania pozycji zostanie pobrany z rachunku.
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5.5

Towary i obligacje skarbowe.
Koszt utrzymania pozycji dla CFD na kasowe rynki towarowe i obligacje oparty jest o szacowany koszt
utrzymania pozycji, który uwzględniony jest w cenie giełdowego kontraktu terminowego, który jest podstawą
oferowanych przez CMC Markets kasowych instrumentów towarowych i obligacji. Lewarowana Transakcja
CFD na instrumenty towarowe i obligacje nie wygasa. Cena kasowego CFD uzyskana jest poprzez odjęcie
kosztu utrzymania uwzględnionego w cenie giełdowego kontraktu terminowego od ceny tego kontraktu. W
ten sposób uzyskujemy cenę kontynuacyjną kontraktu kasowego CFD na instrumenty towarowe i obligacje.
Odjęty od ceny giełdowego kontraktu terminowego koszt utrzymania jest następnie odzwierciedlony przez
w Koszcie utrzymania pozycji. Może on być więc wartością zarówno dodatnią, jak i ujemną.
Poniżej znajduje się uproszczone wyliczenie celem przedstawienia w jaki sposób system generuje koszty
utrzymania dla kasowych instrumentów towarowych, surowcowych i obligacyjnych.
Należy:






5.6

Od środkowej ceny następnego głównego kontraktu odjąć środkową cenę bieżącego kontraktu
kasowego.
Wyliczyć liczbę dni do wygaśnięcia pomiędzy następnym głównym kontraktem, a dniem
dzisiejszym. Podzielić uzyskaną różnicę cen przez liczbę dni do wygaśnięcia i pomnożyć przez
365. Uzyskana wartość będzie więc w wartościach rocznych.
Wartość roczną podzielić przez cenę bieżącego kontraktu kasowego. Uzyskana wartość będzie
przedstawiać procentową różnicę w cenach środkowych.
Cena bid lub długa pozycja = (Procentowana różnica w cenach środkowych + (większa z wartości
(wartość bezwzględna z procentowej różnicy w cenach środkowych x marża) lub 0,25%)) x -1.
Cena ask lub krótka pozycja = (Procentowana różnica w cenach środkowych – (większa z
wartości (wartość bezwzględna z procentowej różnicy w cenach środkowych x marża) lub
0,25%)) x -1.

Kryptowaluty
Koszt utrzymania pozycji dla CFD na kryptowaluty oparty jest o koszty transakcyjne ponoszone przez CMC
Markets oraz ryzyko związane ze specyfikacją tego typu instrumentów, takie jak na przykład możliwość
ataku hakerskiego i kradzieży kryptowaluty CMC Markets. Regularnie sprawdzamy, czy nasze stawki nie
odbiegają od standardów rynkowych.

5.7

Kontrakty terminowe (forward).
Kontrakty terminowe to instrumenty z określoną datą wygaśnięcia lub rozliczenia, po której otwarta pozycja
zostanie rozliczona po cenie zamknięcia.
W przypadku kontraktów terminowych na indeksy, pary walutowe, towary i obligacje skarbowe, nie ma
zastosowania Koszt utrzymania pozycji.
POZOSTAŁE KOSZTY

6.1

Zasilanie/Wypłaty z Rachunku.
Rachunek transakcyjny może zostać zasilony przy użyciu karty kredytowej lub debetowej, oraz przelewem
bankowym. Pamiętaj, że akceptujemy wpłaty jedynie z kart lub rachunków, które są zarejestrowane na
nazwisko Klienta. Wpłaty od osób trzecich będą zwracane do nadawcy.
Wpłaty i wypłaty na Rachunek dokonane za pośrednictwem krajowego przelewu bankowego są
wykonywane bez opłat. Opłaty, w zależności od banku mogą być pobierane za przelewy ekspresowe. Nie
pobieramy również opłat za wpłaty i wypłaty dokonywane kartami kredytowymi i debetowymi. CMC Markets
nie akceptuje kart American Express oraz Diners Club, jak również czeków i wpłat gotówkowych.

6.2

Wymiana walut.
Każdy zrealizowany zysk lub strata będą automatycznie przeliczane na walutę Twojego rachunku
transakcyjnego według aktualnego kursu wymiany.
Kurs wymiany stosowany przez CMC Markets liczony jest na podstawie ceny środkowej dla odpowiedniej
pary walutowej +/- 0,30%.
Kurs wymiany walut może ulec zmianie, zgodnie z zapisami Warunków Prowadzenia Działalności.
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6.3

Abonament na Notowania Akcji.
Jeżeli Klient chce przeprowadzać transakcje lub mieć dostęp do notowań CFD na akcje, powinien
aktywować plan abonamentowy na Notowania Akcji CFD dla danego kraju lub grupy krajów.
Abonament jest ważny od momentu jego aktywacji, do końca danego miesiąca kalendarzowego (do północy
według czasu lokalnego danego rynku). Kolejnym okresem abonamentu będzie kolejny pełny miesiąc
kalendarzowy. Wysokość opłaty za abonament będzie się różnić w zależności od kraju, którego dotyczą
transakcje CFD na akcjach.
Klient zaklasyfikowany jako Inwestor Prywatny na potrzeby Abonamentu na Notowania Akcji CFD, nie
ponosi opłat za dostęp do notowań CFD na akcje, a koszt takiego dostępu jest refundowany przez CMC
Markets. Nie dotyczy to jednak notowań na akcje CFD z Hong Kongu i Australii, do których darmowy dostęp
można uzyskać przeprowadzając na tych Instrumentach dwie (2) lub więcej transakcji w ramach jednego
planu abonamentowego, i otrzymując zwrot opłaty abonamentowej za ten okres. Opłata ta zostanie
zwrócona w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
Natomiast Inwestorzy Nieprywatni, aby otrzymać zwrot opłaty abonamentowej, muszą zrealizować pięć
(5) lub więcej transakcji w trakcie danego miesiąca kalendarzowego.
Opłaty abonamentowe w walucie innej niż waluta Rachunku, są pobierane po przeliczeniu na podstawie
aktualnego kursu wymiany walut w momencie aktywowania lub przedłużania abonamentu.
Opłata abonamentowa zawiera podatek VAT; dla obywateli Unii Europejskiej, w tym Polski, obowiązuje
stawka VAT z Wielkiej Brytanii, ponieważ ten kraj jest miejscem dostarczenia usługi według zasad UE.
Klient może również wyłączyć abonament w dowolnym momencie, w przypadku braku otwartych pozycji
lub zleceń oczekujących na rynkach objętych abonamentem na Notowania Akcji CFD. Aktywny abonament
będzie automatycznie przedłużany od początku nowego miesiąca kalendarzowego, gdy na rynkach
objętych abonamentem na Notowania Akcji CFD Klient będzie miał otwarte pozycje lub zlecenia oczekujące
na koniec miesiąca. Natomiast gdy przed końcem miesiąca kalendarzowego Klient nie będzie miał
otwartych pozycji lub zleceń oczekujących na tych rynkach, to abonament automatycznie wyłączy się od
następnego miesiąca kalendarzowego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej CMC Markets: www.cmcmarkets.pl lub uzyskać
je kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta: biuro@cmcmarkets.pl.

6.4

Opłata za Brak Aktywności na Rachunku.
Jeżeli w nieprzerwanym okresie dwóch lat na Rachunku Klient nie przeprowadzi transakcji lub nie będzie
miał otwartej żadnej pozycji, to po tym okresie naliczana będzie miesięczna opłata za brak aktywności.
Wysokość takiej miesięcznej opłaty wynosi około 50 PLN (równowartość 10 GBP w PLN). Jest ona
naliczana w ciągu dwóch pierwszych dni roboczych każdego miesiąca, chyba że:




Rachunek zostanie zamknięty przez Klienta lub CMC Markets
Na rachunku zostanie wznowiona aktywność transakcyjna
lub Wysokość dostępnych środków spadnie do zera

Jeżeli ilość środków dostępnych na rachunku spadnie do zera, CMC Markets nie będzie dalej pobierać
miesięcznej Opłaty za brak aktywności. Tym samym nieaktywny Rachunek nie wygeneruje ujemnego
salda, które mogłoby być rezultatem pobierania miesięcznej Opłaty za brak aktywności.
6.5

Korekta (Dopasowanie) Cen – Płatności Dotyczące Dywidendy
Korekta Cen nie jest opłatą pobieraną z Rachunku, jednak może skutkować jego obciążeniem.
CFD na Akcjach
W przypadku posiadania przez Klienta otwartej pozycji CFD na akcje (do których, jako instrumentu
bazowego Klient nie posiada praw), a na Rachunku zostanie dokonana korekta ceny instrumentu
bazowego, Klient nie traci, ani nie zyskuje z powodu tej korekty cenowej.
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Dywidenda wpływa na kurs akcji – teoretycznie go obniżając. W ostatnim dniu przysługiwania prawa do
dywidendy otwarte pozycje zostaną odpowiednio skorygowane o spadek wartości teoretycznej instrumentu.
Przydzielenie dywidendy obniża kurs akcji, dlatego pozycje krótkie zostaną obciążone wartością
odpowiadającą wypłacanej dywidendzie. Pozycje długie zostaną uznane wartością netto wypłacanej
dywidendy.
Należy pamiętać, że kwota, którą zostanie uznany/obciążony rachunek może podlegać opodatkowaniu, w
zależności od kraju, w którym notowana jest dana spółka giełdowa. Na historii rachunku dywidenda pojawi
się pod hasłem „Dopasowanie Cen” wraz z informacją o nazwie firmy, na której akcjach dokonano korekty
z tytułu wypłaty dywidendy.
W przypadku CFD na akcje amerykańskie, w związku z art. 871(m) Amerykańskiego Kodeksu
Podatkowego (US IRS tax code), z Rachunku zostanie pobrany podatek u źródła w wysokości
odpowiadającej podatkowi obowiązującemu w stosunku do pozycji na akcjach. W przypadku pozycji
długich, Rachunek klienta zostanie zasilony kwotą netto, po potrąceniu podatku potrąconego u źródła, a
pozycje krótkie zostaną obciążone wartością odpowiadającą wypłacanej dywidendzie.
Inne formy płatności gotówkowych generowanych z oferowaniem akcji bazowych, takich jak zwrot z
kapitału, będą podlegały stawce podatkowej CMC Markets jako podmiotu z Wielkiej Brytanii i zgodnie z
zasadami przepisów podatkowych USA, tam gdzie będzie miało to zastosowanie.

CFD na Indeksach Kasowych
W momencie ustalenia prawa do dywidendy, nie biorąc pod uwagę innych czynników na rynku, wartość
akcji spada o wartość dywidendy. W większości przypadków spowoduje spadek wartości indeksu. Jeżeli
więcej niż jeden rodzaj akcji wchodzi w skład danego indeksu i ma ustalone prawo do dywidendy w tym
samym dniu, dodamy stosowną ilość punktów aby skalkulować łączną kwotę dywidendy dla CFD na
indeksie oferowanym przez nas.
Korekty są dokonywane w kwotach netto zarówno dla pozycji długiej, jak i krótkiej. Z ekonomicznego
punktu widzenia taka korekta cenowa nie ma wpływu na otwartą Pozycję.
Na przykład kiedy indeks UK 100 będzie podlegał korekcie ceny o 7,5 punktu, a cena indeksu przed
korektą wynosiła 7720,00 można oczekiwać, że cena indeksu spadnie do 7712,50.
Różnica między ceną 7712,50 i aktualną ceną początkową będzie wynikała z ruchów na rynku.
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