TABELA
OPŁAT I PROWIZJI

Wersja z dnia 6 maja 2022

Tabela opłat i prowizji WealthSeed (dalej „Tabela Opłat i Prowizji”) informuje Klienta o
kosztach i opłatach związanych z usługami inwestycyjnymi i płatniczymi świadczonymi przez
Fair Place Finance Spółka Akcyjna (dalej „WealthSeed” lub „Dom Maklerski”), która operuje
pod nazwą handlową „WealthSeed”, na rzecz Klienta na podstawie regulaminu świadczenia
usług maklerskich Weathseed (dalej „Regulamin”) znajdującego się na stronie
www.wealthseed.eu, który określa również zasady zmiany Tabeli Opłat i Prowizji oraz
informowania Klientów o tych zmianach.
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1. RACHUNKI
Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bez opłat.
#

Czynność

1.1

Otwarcie rachunku pieniężnego w PLN, EUR lub USD

0 zł

1.2

Otwarcie rachunku papierów wartościowych

0 zł

1.3

Prowadzenie rachunku pieniężnego w PLN, EUR lub USD

0 zł

1.4

Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

0 zł

1.5

Zamknięcie konta pieniężnego w PLN, EUR, USD

0 zł

1.6

Zamknięcie rachunku papierów wartościowych

0 zł

1.7

Oprocentowanie środków na rachunku pieniężnym

0%
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2. PRZELEWY I PŁATNOŚCI
Wpłaty, wypłaty i dowolne przelewy w PLN bez opłat.
#

Czynność

Koszt

2.1

Wpłata na rachunek

0 zł

2.2

Wypłata z rachunku

0 zł

2.3

Przelew pieniężny w systemie ELIXIR (PLN)

0 zł

2.4

Przelew pieniężny w systemie SEPA (EUR)1

0 zł

2.5

Przelew pieniężny w systemie SWIFT1

28 zł

1

W przypadku przelewu na konto prowadzone za granicą, WealthSeed umożliwia wykonanie przelewu jedynie
w przypadku wycofania środków inwestycyjnych przez klienta na własne konto.
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3. ŚWIATOWE AKCJE I ETF-Y
3.1 ZAKUP / SPRZEDAŻ
Możliwość inwestowania w akcje i fundusze ETF za darmo
•

WealthSeed pobiera opłatę za przyjęcie i przekazanie zlecenia klienta (dalej:
„Opłata WealthSeed”) na zakup / sprzedaż akcji lub funduszy ETF

•

Jednocześnie Partnerzy WealthSeed mogą wypłacić świadczenie pieniężne dla klienta
w związku z realizacją jego zlecenia na jego konto w WealthSeed (dalej
„Świadczenie Pieniężne”)

•

W przypadku zleceń klienta zrealizowanych na odpowiednią kwotę Opłata
WealthSeed będzie równa Świadczeniu Pieniężnemu wypłaconemu dla klienta

•

Dzięki temu klienci WealthSeed mają możliwość kupować i sprzedawać światowe
akcje i fundusze ETF efektywnie za darmo.

Wartość zrealizowanego
zlecenia na kwotę 750,00
EUR lub więcej

Wartość zrealizowanego
zlecenia na kwotę
mniejszą niż 750,00
EUR

Przychód klienta:
2 EUR

Przychód klienta:
0 EUR

#

Czynność

3.1.1

Świadczenie pieniężne
wypłacane dla klienta
przez partnerów
WealthSeed

3.1.2

Opłata WealthSeed za
realizację zleceń na akcje i
fundusze ETF notowane na
światowych giełdach

Koszt klienta:
2 EUR

Koszt klienta:

Opłata netto za zakup /
sprzedaż zagranicznych
akcji i funduszy ETF
(suma pozycji 3.1.1, 3.1.2)

0 EUR

2 EUR

3.1.3
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3.2 UTRZYMANIE INWESTYCJI

#

3.2.2

Czynność

Opłata za przechowywanie zagranicznych
papierów wartościowych pobierana od
wartości papierów wartościowych klienta2

Koszt
0,00% - dla wyceny aktywów
nieprzekraczającej 100 tys. euro na
koniec kwartału
0,05% - dla wyceny aktywów
powyżej 100 tys. euro na koniec
kwartału

3.3 INNE USŁUGI
#

Czynność

Koszt

3.3.1

Zarejestrowanie prawa uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy dla zagranicznych
papierów wartościowych

1000 zł

3.3.2

Za zablokowanie papierów wartościowych w
związku z ustanowieniem zastawu, innego
zabezpieczenia lub w związku z ich umorzeniem

50 zł miesięcznie za każdy
Instrument Zagraniczny
oznaczony odrębnym
kodem

3.3.3

0,95% wartości
przenoszonych
Instrumentów
Za przeniesienie Instrumentów Zagranicznych do
Zagranicznych, lecz nie
innej instytucji rozliczeniowej, innego Depozytariusza
mniej
niż równowartość 25
lub na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż
EUR
za
każdy Instrument
WealthSeed
Zagraniczny oznaczony
odrębnym kodem

3.3.4

Za przyjęcie transferu Instrumentów Zagranicznych z
innej instytucji rozliczeniowej lub od innego
Depozytariusza

3.3.5

Za przeniesienie Instrumentów Zagranicznych na
rachunek innego Klienta prowadzony przez
WealthSeed

50 EUR

Bezpłatnie

Opłata w skali roku, naliczana kwartalnie od wartości papierów wartościowych klienta na ostatni dzień danego
kwartału
2
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4. FUNDUSZE INWESTYCYJNE
4.1.

ZAKUP / SPRZEDAŻ

Zakup i sprzedaż funduszy inwestycyjnych bez prowizji
#

Czynność

Koszt

4.1.1 Prowizja za zakup funduszy inwestycyjnych

0 % wartości aktywów

4.1.2 Prowizja za sprzedaż funduszy inwestycyjnych

0 % wartości aktywów

4.2.

UTRZYMANIE INWESTYCJI

Zwrot części poniesionych opłat za zarzadzanie
•

Przy inwestycji w każdy fundusz dostępny w markecie WealthSeed, klient
WealthSeed otrzymuje świadczenie pieniężne od Funduszy lub TFI, uzależnione od
opłat za zarządzanie pobieranych od klienta, które wpływa na jego na konto w
WealthSeed (dalej „Świadczenie Pieniężne”)

•

WealthSeed pobiera opłatę od klienta za korzystanie z marketu funduszy
inwestycyjnych uzależnioną od wartości aktywów klienta zainwestowanych w fundusze
oraz kategorii posiadanych funduszy (dalej „Opłata WealthSeed”)

•

Co do zasady w Świadczenie Pieniężne otrzymywane przez klienta jest większe niż
Opłata WealthSeed

•

Dzięki temu klienci WealthSeed efektywnie mogą otrzymać dodatkowy przechód
gdy kupują fundusze w markecie WealthSeed
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OPŁATA ZA POLSKIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Dotyczy funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Polsce

#

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Czynność

Wartość

Świadczenie pieniężne wypłacane przez
Fundusze lub TFI klientom korzystającym z
marketu funduszy

Przychód klienta:
50-70% opłaty za zarzadzanie
funduszu pobieranej przez TFI w
zależności od umów pomiędzy od
WealthSeed a funduszami

Opłata za korzystanie z marketu polskich
funduszy WealthSeed pobierana od
wartości aktywów klienta zainwestowanych
w fundusze3 oraz kategorii posiadanych
funduszy.
Opłata pobierana w walucie PLN.

Koszt klienta:
Fundusze akcyjne4: 0,55%
Fundusze alternatywne5: 0,55%
Fundusze mieszane6: 0,45%
Fundusze dłużne7: 0,30%

Dodatkowy przychód netto klienta dzięki
korzystaniu z marketu WealthSeed
(suma pozycji 4.2.1, 4.2.2 powyżej)

Przychód netto
Przychód wynikający z różnicy
pomiędzy kosztem opłaty a
otrzymanym świadczeniem

Szczegóły świadczeń pieniężnych wypłacanych przez poszczególne Fundusze lub TFI klientom
WealthSeed są określone w dokumencie dostępnym na Stronie. Zasady wypłaty świadczeń mogą mieć
wpływ na finalny dodatkowy przychód netto klienta opisany w pkt. 4.2.3 powyższej tabeli.

Opłata w skali roku, naliczana od wartości jednostek uczestnictwa na koniec każdego dnia, posiadanych przez
klienta w Funduszach..
4
Fundusz inwestycyjny charakteryzujący się agresywną polityką inwestycyjną, lokujący większość aktywów,
nawet do 100%, w ryzykowne instrumenty finansowe (akcje, instrumenty pochodne).
5
Fundusz inwestycyjny, który nie posiada ściśle określonej alokacji w aktywa ryzykowne (np. akcje) lub
bezpieczne (np. papiery dłużne). Kategoria obejmuje fundusze absolute return posiadające możliwość
elastycznego zmieniania alokacji w zależności od sytuacji rynkowej lub fundusze inwestujące w surowce.
6
Funduszy inwestycyjny lokujący aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne obejmuje m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
7
Fundusz inwestycyjny, który inwestuje swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie,
takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
3
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OPŁATA ZA ZAGRANICZNE FUNDUSZE
INWESTYCYJNE
Dotyczy funduszy inwestycyjnych z siedzibą poza granicami Polski

#

Czynność

4.2.4

Opłata za korzystanie z marketu
zagranicznych funduszy WealthSeed
pobierana od wartości aktywów klienta
zainwestowanych w fundusze8 oraz
kategorii posiadanych funduszy.
Opłata pobierana w walucie EUR.

Wartość
Koszt klienta:
Fundusze akcyjne9: 0,45%
Fundusze alternatywne10: 0,45%
Fundusze mieszane11: 0,30%
Fundusze dłużne12: 0,20%

4.2.5

Świadczenie pieniężne wypłacane przez
Fundusze lub TFI klientom korzystającym z
marketu funduszy

Przychód klienta:
50-70% opłaty za zarzadzanie
funduszu pobieranej przez TFI w
zależności od umów pomiędzy od
WealthSeed a funduszami

4.2.6

Dodatkowy przychód netto klienta dzięki
korzystaniu z marketu WealthSeed
(suma pozycji 4.2.1, 4.2.2 powyżej)

Przychód netto
Przychód wynikający z różnicy
pomiędzy kosztem opłaty a
otrzymanym świadczeniem

Szczegóły świadczeń pieniężnych wypłacanych przez poszczególne Fundusze lub TFI klientom
WealthSeed są określone w dokumencie na Stronie. Zasady wypłaty świadczeń mogą mieć wpływ na
finalny dodatkowy przychód netto klienta opisany w pkt. 4.2.6 powyższej tabeli.

Opłata w skali roku, naliczana od wartości jednostek uczestnictwa na koniec każdego dnia, posiadanych przez
klienta w Funduszach. W przypadku funduszy wycenianych w innych walutach, wartość jednostek na koniec
każdego dnia ustalana jest według średniego kursu NBP z tego dnia.
9
Fundusz inwestycyjny charakteryzujący się agresywną polityką inwestycyjną, lokujący większość aktywów,
nawet do 100%, w ryzykowne instrumenty finansowe (akcje, instrumenty pochodne).
10
Fundusz inwestycyjny, który nie posiada ściśle określonej alokacji w aktywa ryzykowne (np. akcje) lub
bezpieczne (np. papiery dłużne). Kategoria obejmuje fundusze absolute return posiadające możliwość
elastycznego zmieniania alokacji w zależności od sytuacji rynkowej lub fundusze inwestujące w surowce.
11
Funduszy inwestycyjny lokujący aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne obejmuje m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
12
Fundusz inwestycyjny, który inwestuje swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie,
takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
8
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5. DOKUMENTY DLA KLIENTÓW
#

Czynność

Koszt

Wyciąg z rachunku
3.3.1

•

Pieniężnego

•

Papierów wartościowych

0 zł w formie elektronicznej
50 zł w formie papierowej

Potwierdzenie transakcji
3.3.2

3.3.3

•

Pieniężnej

•

Papierów wartościowych

Świadectwo depozytowe

0 zł w formie elektronicznej
50 zł w formie papierowej
50 zł w formie papierowej

Duplikaty dokumentów
•

Zestawienia przychodów i kosztów zawartych w
informacji podatkowej PIT 8C

•

Raportu kosztów

•

Inne

3.3.4

3.3.5

Inne dokumenty na żądanie
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6. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Tabela opłat i prowizji wskazuje łączną cenę, którą Klient ma zapłacić, z wyszczególnieniem
opłat, kosztów i wydatków. W przypadkach określonych przepisami prawa, wysokość
wybranych opłat określonych w Tabeli opłat i prowizji zostanie powiększona o podatek od
towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z tych przepisów.
2. Opłaty i prowizje pobierane przez WealthSeed w związku ze świadczeniem usług
inwestycyjnych i płatniczych na podstawie Regulaminu nie obejmują podatków, których
obowiązek zapłaty wynika z regulacji obowiązujących na danym rynku i spoczywa na
Kliencie korzystającym z danej usługi bądź na instytucjach pośredniczących w przekazaniu
dochodów na rachunki prowadzone dla Klienta przez WealthSeed. WealthSeed nalicza i
pobiera oraz dokonuje innych czynności związanych z polskimi podatkami, zarówno w
odniesieniu do dochodów wypłacanych od Aktywów, w tym środków pieniężnych,
przechowywanych przez Klienta na rachunkach prowadzonych dla niego przez
WealthSeed, jak i w odniesieniu do świadczeń pieniężnych przekazywanych od Funduszy
bądź innych Partnerów WealthSeed do Klienta, o ile w tym zakresie określony obowiązek
nakładają na niego obowiązujące przepisy polskiego prawa.
3. Koszty niektórych usług mogą się zwiększyć dla Klienta, ponad opłaty i prowizje pobierane
przez WealthSeed w związku z odrębnymi umowami zawieranymi przez Klienta z osobami
trzecimi, w tym umowami zawieranymi za pośrednictwem WealthSeed. Umowy te określają
zasady, warunki i wysokość zwiększenia kosztów. WealthSeed może działać jako płatnik w
związku z takimi umowami, naliczając i pobierając stosowne podatki, o ile wynika to z
umowy lub o ile Klient tak postanowi i uzgodni to z WealthSeed. Klient może być również
zobowiązany do ponoszenia takich kosztów samodzielnie, jeśli to wynika z umowy zawartej
przez Klienta z osobami trzecimi, np. kosztami prowadzenia rachunku bankowego czy
rachunku pieniężnego, na który WealthSeed przekazuje środki pieniężne Klienta z rachunku
pieniężnego prowadzonego przez Dom Maklerski.
4. Opłaty I prowizje wyszczególnione w powyższym dokumencie uwzględniają opłaty
przekazywane przez WealthSeed na rzecz podmiotów trzecich z którymi WealthSeed ma
zawarte umowy w tym podmioty świadczące usługi maklerskie i depozytowe.
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7. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Klient ponosi koszty komunikacji z WealthSeed, np. koszty połączeń internetowych zgodnie
ze stawkami operatorów, z których korzysta.
2. Z tytułu wykonania czynności innych niż wskazane w Tabeli opłat i prowizji, Dom Maklerski
pobiera opłaty lub prowizje uzgodnione z Klientem.
3. Usługa indywidualnego doradztwa inwestycyjnego oraz indywidualnego zarządzania
portfelem będzie świadczona na wyraźnie życzenie Klienta, który kwalifikuje się do
otrzymania powyższych usług. Warunki świadczenia wraz z opłatami za te usługi będą
przedstawione Klientowi w aneksie do Umowy Inwestycyjnej.
4. Poza opłatami i prowizjami określonymi w Tabeli opłat i prowizji, Klient nie jest
zobowiązany do zapłaty opłat i prowizji pobieranych przez podmioty, z których
pośrednictwa korzysta WealthSeed.
5. WealthSeed przechowuje środki pieniężne powierzone przez Klienta, w związku ze
świadczeniem usług określonych w Regulaminie, na rachunkach bankowych prowadzonych
dla WealthSeed przez banki. Środki pieniężne Klientów deponowane przez WealthSeed
w bankach obecnie nie są oprocentowane. Zasady oprocentowania mogą być różne dla
różnych banków oraz zmieniać się z czasem. WealthSeed może pobierać pożytki z tytułu
przechowywania w bankach środków pieniężnych Klientów.
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WealthSeed
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