TARYFA OPŁAT ABONAMENTOWYCH
USŁUGA ABONAMENTOWA:
I.

NOTOWANIA GPW

Dostęp do notowań giełdowych instrumentów finansowych z rynków regulowanych lub
alternatywnych systemów obrotu prowadzonych lub organizowanych przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz polskich indeksów w zakresie najlepszych ofert
kupna/sprzedaży, podglądu wykresów prezentujących notowania w różnym horyzoncie czasowym,
przegląd wiadomości spółek giełdowych, prezentacja statystyk rynku.
Wysokość
dostępność
opłaty
Dostęp do pełnego arkusza 174,00 zł Serwis internetowy
zleceń online
miesięcznie Aplikacja mobilna *
Serwis mobilny**
PRESTIGE
5 najlepszych ofert online
88,00 zł
Serwis internetowy
miesięcznie Aplikacja mobilna*
Serwis mobilny**
PLUS
1 oferta online
bezpłatny
Serwis internetowy
Aplikacja mobilna*
Serwis mobilny**
STANDARD Notowania opóźnione o 15 bezpłatny
Serwis internetowy
minut
Aplikacja mobilna*
Serwis mobilny**
Nazwa
pakietu
VIP

Opis/Zakres

* możliwość przeglądu listy do pięćdziesięciu instrumentów finansowych jednocześnie, ręczne
odświeżanie notowań, 5 ofert
** możliwość przeglądu listy do dwudziestu instrumentów finansowych jednocześnie, brak dostępu
do innych danych rynkowych niż notowania, 1 oferta
II.

SERWISY PAP

Dostęp do elektronicznej bazy danych zawierającej zbiór informacji gospodarczej i ekonomicznej z
rynku finansowego:
1. komunikaty i raporty spółek publicznych,
2. komunikaty GPW, KNF, KDPW, RPP, NBP,
3. bieżąca wycena jednostek OFE i TFI
4. komunikaty PTE, OFE, TFI,
5. poziomy najważniejszych światowych wskaźników giełdowych (otwarcie/zamknięcie),
6. notowania walut NBP
7. rynek pierwotny bonów i obligacji,
8. stopy procentowe WIBOR/WIBID, LIBOR/LIBID/ EURIBOR
9. informacje z giełd towarowych dotyczące paliw, metali i energii
10. przegląd wydarzeń ze spółek (kalendarium),
11. dane makroekonomiczne i opinie analityczne na ich temat,
12. informacje dziennikarskie w powyżej wymienionym zakresie.

Nazwa
pakietu

Zakres

PAP
PEŁNY

Dostęp do danych w czasie
rzeczywistym

III.

Wysokość
opłaty
bezpłatny

dostępność

Serwis internetowy

INNE OPŁATY:

1. Opłata za wysyłkę oświadczeń związanych z realizacją Umowy świadczenia usług
abonamentowych, w tym powiadomień o zmianie Umowy świadczenia usług abonamentowych,
Regulaminu świadczenia usług abonamentowych lub Taryfy opłat abonamentowych, w
przypadku gdy Klient wybrał dodatkową poza Systemem formę poinformowania go o
zmianach poprzez wysyłkę informacji drogą pocztową: 10 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Opłata określona w ust. 1, nie dotyczy wysyłki realizowanej przez DM w odpowiedzi na
reklamację złożoną przez Klienta.
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