
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy przez  

Santander Biuro Maklerskie  
 

Opłatę wnosi Akcjonariusz lub inna osoba mająca interes prawny, która wnioskuje o dokonanie 
czynności przez Santander Biuro Maklerskie. 
 
Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek Santander Biuro Maklerskie o numerze: 

 
02 1090 1362 0000 0000 3610 3643 

 
Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do dokumentów składanych w związku z czynnością. W 
przypadku braku opłaty, Santander Biuro Maklerskie odmówi wykonania usługi. 
 

OPŁATY I PROWIZJE 
 

 
l.p.  

 
czynno ść 

 
opłata 

1 Wydanie świadectwa rejestrowego na walne zgromadzenie  w formie 
papierowej lub elektronicznej (na wniosek osoby uprawnionej) 

20 zł 

2 Dostęp do serwisu internetowego z możliwością samodzielnego 
pobrania świadectwa rejestrowego na walne zgromadzenie 

bezpłatnie 

3 Wydanie świadectwa rejestrowego niezwiązanego z udziałem w walnym 
zgromadzeniu (w formie papierowej lub elektronicznej) 

30 zł 

4 Wystawienie zaświadczenia na żądanie klienta 30 zł 

5 Przeniesienie praw z papierów wartościowych na podstawie 
postępowania spadkowego (opłata pobierana jest od każdego ze 
spadkobierców, na rzecz którego przenoszone są papiery wartościowe) 

20 zł 

6 Przeniesienia własności papierów wartościowych na innej podstawie niż 
wynikająca z postępowania spadkowego (opłata naliczana jest od 
wartości przedmiotu umowy) 

0,39%, nie mniej 
niż 30 zł i nie 

więcej ni ż 200 zł 

7 Historia zmian w rejestrze akcjonariuszy lub zestawienie transakcji   

- za dowolny okres dotyczący bieżącego roku kalendarzowego 50 zł 

- za dowolny okres każdego wcześniejszego roku 80 zł 

8 Ustanowienie blokady na papierach wartościowych (opłata naliczana 
jest  od wartości przedmiotu blokady) 

0,19%, nie mniej 
niż 30 zł i nie 

więcej ni ż 200 zł 
9 Prowizja od transakcji zawieranych za pośrednictwem Santander Biuro 

Maklerskie  
negocjowana 

10 Sporządzenie kopii dokumentu i przekazanie uprawnionej 
osobie/uprawnionemu podmiotowi 

1 zł za stron ę A4, 
nie mniej ni ż 6 zł 

11 Wydanie wyciągu z rejestru akcjonariuszy na dowolny dzień (na 
wniosek akcjonariusza) 

  

-  w formie papierowej 50 zł 

-  w formie elektronicznej (e-mail) 30 zł 

12 Dostęp online do rejestru akcjonariuszy z możliwością samodzielnego 
pobrania wyciągu z rejestru 

bezpłatnie 

 


