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Załącznik nr 3 do Regulaminu „BNP Paribas - IKZE” 

Tabela opłat dla „BNP Par ibas – IKZE” dla jednostek uczestnictwa kategorii A w 
funduszu BNP Par ibas FIO (do dnia 15.01.2020 r. działającego pod nazwą BGŻ BNP 
Par ibas FIO) aktualna od 11.07.2022 r. 

Op ł ata za otwarcie IKZE BRAK 

Op ł ata manipulacyjna pobierana od kolejnych Wpłat  BRAK 

Op ł ata manipulacyjna pobierana od Wypłaty jednorazowej  BRAK 

Op ł ata manipulacyjna pobierana od Wypłat ratalnych BRAK 

Op ł ata manipulacyjna pobierana od Zwrotu następującego po min. 12 miesiącach trwania Umowy  BRAK 

Op ł ata za wypowiedzenie przez Uczestnika Umowy w okresie pierwszych 12 miesięcy (pobierana na 
p o dstawie art. 39 Ustawy o IKE oraz IKZE) 

1 0 0 PLN 

Op ł ata za zmianę Alokacji  BRAK 

Op ł ata za coroczną realokację w ramach Alokacji Środków  BRAK 

 

P o zostałe opłaty 

d la jednostek 

u c zestnictwa 

kat egorii A: 

Su bfundusze wydzielone w ramach Funduszu BNP Paribas FIO 

  

BNP  Paribas 

Glo balny 

D ynamicznego 

W zrostu 

BNP  Paribas 

Glo balny 

St abilnego 

W zrostu 

BNP  Paribas 

D ynamicznego 

I n westowania 

BNP  Paribas 

Akt ywnego 

I n westowania 

BNP  Paribas 

St abilnego 

I n westowania 

BNP  Paribas 

Ob ligacji 

BNP  Paribas 

K o nserwatywnego 

Oszc zędzania 

W ynagrodzenie 

st ałe Towarzystwa 

za zarządzanie od 

w artości aktywów 

n etto 

2 , 00% w  skali 

ro ku 

2 , 00% w  skali 

ro ku 

2 , 00% w  skali 

ro ku 

2 , 00% w  skali 

ro ku 

2 , 00% w  skali 

ro ku 

1 , 50% w  skali 

ro ku 

1 , 00% w  skali 

ro ku 

W ynagrodzenie 

zm ienne 

To w arzystwa za 

zarządzanie 

Sposób kalkulacji 

wynagrodzenia 

zmiennego 

szczegółowo 

prezentuje Statut 

BNP Paribas FIO 

w art. 81 pkt.5-6 

Sposób kalkulacji 

wynagrodzenia 

zmiennego 

szczegółowo 

prezentuje Statut 

BNP Paribas FIO w 

art.87 pkt.5-6 

Sposób kalkulacji 

wynagrodzenia 

zmiennego 

szczegółowo 

prezentuje Statut 

BNP Paribas FIO 

w art. 51 pkt.5-6 

Sposób kalkulacji 

wynagrodzenia 

zmiennego 

szczegółowo 

prezentuje Statut 

BNP Paribas FIO 

w art.57 pkt 5-6 

Sposób kalkulacji 

wynagrodzenia 

zmiennego 

szczegółowo 

prezentuje Statut 

BNP Paribas FIO 

w art.63 pkt.5-6 

Sposób 

kalkulacji 

wynagrodzenia 

zmiennego 

szczegółowo 

prezentuje 

Statut BNP 

Paribas FIO w 

art.69 pkt. 5-6 

brak 

 

 


