Taryfa Opłat i Prowizji
dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia
lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego
inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych
przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w
instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

I. RACHUNKI PIENIĘŻNE
LP

RODZAJ CZYNNOŚCI

1.

Prowadzenie Rachunku Pieniężnego

2.

Realizacja przelewów wychodzących na rachunki prowadzone przez Bank Polska Kasa
Opieki S.A.

3.

WYSOKOŚĆ OPŁATY/
PROWIZJI
0 PLN/miesiąc
0 PLN

Realizacja przelewów wychodzących na rachunki prowadzone przez inne banki krajowe
(waluta przelewu)


PLN

0 PLN



EUR

10 PLN





USD
CHF
GBP

0,25%
min. 30 PLN, max. 250 PLN

1. Opłatę za prowadzenie Rachunku Pieniężnego pobiera się z góry za okres, którego opłaty te dotyczą. W przypadku rozwiązania
Umowy przed upływem okresu, za który została pobrana opłata Xelion dokonuje zwrotu części opłaty za niewykorzystany okres
usługi.
2. Opłaty i prowizje za wykonanie przelewu pobierane są przez Xelion z Rachunku Pieniężnego w momencie wykonania przelewu.
3. Opłaty za przelewy wykonywane w PLN pobierane są z Rachunku Pieniężnego w PLN.
4. W przypadku przelewów w walucie innej niż PLN, opłata albo prowizja pobierana jest z rachunku, z którego wykonywany jest
przelew. Możliwe jest również pobranie opłaty albo prowizji z Rachunku Pieniężnego w PLN zgodnie ze wskazaniem Klienta przy
składaniu zlecenia nabycia Tytułów uczestnictwa (dyspozycji dotyczącej zlecenia) lub Dyspozycji Przelewu.
5. Opłaty albo prowizje pobierane z Rachunków Pieniężnych w walucie innej niż PLN są przeliczane według kursu średniego
Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w Dniu Roboczym poprzedzającym dzień wykonania przelewu.

II. POZOSTAŁE
LP

RODZAJ CZYNNOŚCI

1.

Wystawienie na wniosek Klienta zestawienia lub duplikatu dokumentu w formie papierowej

2.

Przekazanie Klientowi na żądanie na płycie CD kopii nagrań telefonicznych oraz zapis
korespondencji elektronicznej za okres jednego miesiąca kalendarzowego

3.

Przekazanie Klientowi na żądanie kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu:



za pierwszą kopię
za drugą i kolejną kopię w okresie jednego kwartału kalendarzowego

WYSOKOŚĆ OPŁATY
30 PLN
(za każdy dokument)
30 PLN

0 PLN
30 PLN
( za każdą kopię)

Opłaty pobierane są przez Xelion z Rachunku Pieniężnego Klienta w PLN przed wydaniem przez Xelion Klientowi dokumentów
wymienionych w powyższej tabeli II . Wykonanie czynności następuje pod warunkiem pobrania przez Xelion opłaty.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana wysokości opłat lub prowizji oraz zmiana Taryfy Opłat i Prowizji następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Niniejsza Taryfa Opłat i Prowizji została przyjęta uchwałą Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. nr 172/Z/2018
z dnia 25 maja 2018 r. i obowiązuje od dnia 28 maja 2018 r.
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ul. Puławska 107
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Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 107, wpisany pod numerem KRS 0000061809 do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 725-14-09-492,
wysokość kapitału zakładowego: 60 050 000 zł.

