1.

W realizowanych przez Bank z Klientem Transakcjach Pochodnych, Bank może obciążyć
Klienta marżą.

2.

Czynnikami, które mogą mieć wpływ na wysokość marży są, w szczególności:
1) ryzyko kursu walutowego;
2) ryzyko stopy procentowej;
3) ryzyko płynności;
4) wymogi kapitałowe;
5) sytuacja prawno-finansowa Klienta;
6) bieżąca sytuacja rynkowa;
7) typ Transakcji;
8) długość Transakcji.
Istotność danego czynnika jest zależna od indywidualnego przypadku.

3.

Maksymalna wysokość marży w Transakcjach zawieranych z Klientem wynosi:
Rodzaj transakcji

Marża

Transakcje walutowe:
Nominał transakcji x kurs
forward x 0,06

Forward,
FX Swap
Transakcje
procentowej:
IRS, FRA, CIRS
Opcje walutowe

stopy

Nominał transakcji dla stopy
procentowej płaconej przez
klienta x 0,1
Nominał transakcji x 5
punktów procentowych
(w formie premii wyrażonej
w % nominału)

4.

Na żądanie Klienta Bank informuje o wysokości marży, o której mowa w ust. 1, w
Transakcji zawartej z Klientem skalkulowanej w sposób określony w ust. 3. W przypadku
transakcji podlegających wymogom określonym w polityce najlepszego wykonywania
zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych Bank informuje o wysokości marży
niezwłocznie po realizacji zlecenia Klienta.

5.

W związku z realizacją Transakcji Pochodnych Bank może pobierać od Klienta opłaty,
prowizje i koszty związane z dokonywaniem operacji bankowych i rozliczeń pieniężnych,
w szczególności z tytułu przelewów, transferów lub przewalutowania środków
pieniężnych, jeżeli są one przewidziane w odrębnych umowach zawartych pomiędzy
Bankiem a Klientem lub określone w Taryfie opłat i prowizji Banku.

6.

Wymienione w ust. 3 marże oraz w ust. 5 opłaty nie uwzględniają opłat, które ponosi
Klient, związanych z wymogami przepisów powszechnie obowiązujących, nie
pobieranych przez BGK, w szczególności opłat z tytuły wydania i utrzymania

identyfikatora LEI, które pobierane są przez podmioty upoważnione do wydawania
identyfikatora LEI i mogą różnić się w zależności od podmiotu wydającego. BGK na
życzenie Klientów pośredniczy w uzyskaniu identyfikatora LEI, za pośrednictwem KDPW
S.A., który pobiera opłaty określone w Regulaminie rejestrowania oraz utrzymywania
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty
prawne, dostępnym na stronie www.kdpw.pl.

