
 
Tabela da Comissão de 

 06 de fevereiro de 2023 
1. Geral 

Título  
 A,B, C 

 

PROFISSIONAL (PRO) Islâmica 

Taxa mensal para manter uma conta 
Grátis ou até 10 euros*** Grátis ou até 10euros ** Grátis ou até 10 euros 

Comissão para retirada de fundos da 
Conta Em Numerário por menos de 

100 USD 

30USD 
 

30USD 
30USD 

 

Taxa de retirada de cartão de crédito 
* 1.5%* 1.5%* 1.5%* 

 
*Comissão de transferências 

bancárias em USD 

A XTB processa pagamentos no modelo SHA e cobre os custos totais cobrados pelo Shipping Bank. Todos os outros custos potenciais (o 
beneficiário e o banco intermediário são pagos pelo cliente de acordo com as tabelas de comissãodesses bancos).  Saques abaixo de US $ 100 

serão cobrados uma taxa adicional de US $ 30 

Taxa de transferência de conta em 
dinheiro feita por cartão de crédito 

ou débito 
0 0 0 

Taxa de depósito através de Ngan 
Luong e Expay 0 0 0 

Taxa de depósito através de Real 
Deposit 0 0 0 

Taxa de transferência de conta em 
dinheiro feita por meio de 

pagamento expresso por pagamento 
de  segurança, Skrill e Neteller 

SafetyPay - 1,5% 

Skrill - 2% 

Neteller -  1% 

SafetyPay - 1,5% 

Skrill - 2% 

Neteller -  1% 

SafetyPay - 1,5% 

Skrill - 2% 

Neteller -  1% 

Taxa de depósito através de 
PagoHub/webpay 2% 2% 2% 

Taxa de retirada para carteiras Skrill e 

Netteler 
1% para todos os tipos de conta 1% para todos os tipos de conta 1% para todos os tipos de conta 



Comissão para uma transação na 
conta profissional - para abertura e 

encerramento 

3,5 usd para 1 lote 
Excluindo CFDs emações, CfDs ETFs e criptomoedas**** 

Para a transação criptomoeda  pelo volume de 
1 lote de BITCOIN 10 lotes de ETHEREUM, 10000 lotes de RIPPLE, 100 lotes de LITECOIN e 10 lotes de DASH 

 

Comissão para uma transação na 
conta islâmica  - para abertura e 

encerramento 

$10 para 1 lote 
Excluindo cfds de ações, CFDs ETF 

Comissão para uma transação em 
CFDs criptomoeda - para abertura e 
fechamento (CFDs em criptomoedas 

não estão disponíveis para contas 
islâmicas) 

Taxa de transação em CFDs com base emCFDs baseados em moeda para o volume de 

Instrument  Commission Volume 

BITCOIN 4 USD  1 

ETHEREUM 4 USD  10 

RIPPLE 4 USD  10000 

LITECOIN 4 USD  100 

BITCOINCASH 4 USD  10 
 

 
Comissão deduziu o volume de 

negócios sobre os seguintes 
instrumentos: ITA.40, ITA.40., ITA.40. 

e ITA.40+ 

 
Taxa fixa relacionada ao valor da transação nocional, de acordo com a tabela a seguir**: 

Valor da transação Taxa 

0-2.500 euros 0,25 EUR 

2.500- 5.000 EUROS 0,5 EUR 

5.000 - 10.000 EUROS 1 EUR (EUR) 

10.000- 50.000 EUROS 5 EUROS 

50.000- 100.000 EUROS 10 EUROS 

100.000- 500.000 EUROS 50 EUROS 

500.000- 1.000.000 
euros 

100 EUROS 

mais de 1.000.000 euros 200 EUROS 
 

* Os saques de cartão de crédito estão disponíveis apenas para residentes de determinados países 
** A taxa de resultado do imposto ftT é deduzida no próximo dia útil após o dia em que a transação foi executada. 
***Se não houver abertura ou encerramento do cargo na conta do Cliente nos últimos 365 dias e não houver depósito em dinheiro nos últimos 90 dias, será cobrada uma taxa 
de 10 euros. Na ausência de fundos suficientes, uma taxa é cobrada pelo montante dos fundos livres restantes na conta do Cliente. Antes da taxa ser cobrada, os valores são 
convertidos na moeda da conta 
****no caso das criptomoedas 1 lote corresponde a 10 lotes de ETHEREUM, 10000 lotes de RIPPLE, 100 lotes de LITECOIN, 10 lotes de DASH 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. Tabela de Comissões e Taxas para CFDs sobre Ações e CDFs ETF 

Mercado 
 

Comissão de Transações (cada abertura e fechamento de posição 
sobre cfds de ações e ETFs CDF em um determinado mercado * 

Participação induzida do equivalente ao dividendo devido ao 
Cliente em um determinado mercado** 

CFDs sobre ações polonesas 
0 
 

19.00% 

CFDs sobre ações dos USA 
0 
 

30.00% 

CFDs sobre ações do Reino 
Unido 

0 0.00% 

Ações CFD UK International 0 15.00% 

CFDs sobre ações portuguesas 0 25.00% 

CFDs sobre ações espanholas 0 21.00% 

CFDs sobre ações alemãs 0 26.375% 

CFDs sobre ações da República 
Tcheca 

0 15.00% 

CFDs sobre ações francesas 0 28.00% 

CFDs sobre ações italianas 
 

0% dovalor nominal da transação, mínimo 0% do valor  nominal da 
transação **** 

Além disso, será paga uma taxa fixa relacionada ao valor da transação 
nocional. A tabela a seguir apresenta suportes de valor de transação 
nocional e valores de taxa relacionados ****: 

Valor  nominal da transação Taxa 

0-2.500 euros 0,25 EUR 

2.500- 5.000 euros 0,5 EUR 

5.000- 10.000 EUROS 1 EUR (EUR) 

10.000- 50.000 euros 5 EUROS 

50.000- 100.000 EUROS 10 EUROS 

100.000- 500.000 euros 50 EUROS 

500.000- 1.000.000 euros 100 EUROS 

Mais de 1.000.000 euros 200 EUROS 
 

26.00% 
 

CFDs sobre ações suíças 0 35.00% 

CFDs sobre ações da Holanda 0 15.00% 



CFDs sobre ações belgas 0 30.00% 

CFDs sobre ações 
dinamarquesas 

0 27.00% 

CFDs sobre ações da Finlândia 0 20.00% 

CFDs sobre ações norueguesas 0 25.00% 

CFDs sobre ações suecas 0 30.00% 

CFDs em ETFs europeus 
0 30.00% 

 

CFD sobre ETF de USA 
0 30.00% 

 

* A taxa será convertida para a moeda em que a Conta é mantida de acordo com a Taxa de Câmbio XTB no momento da execução da transação. 
** XTB está reservando na conta do cliente o equivalente ao dividendo reduzido pela taxa. 
***A taxa de imposto ftt resultante é calculada no dia útil seguinte após o dia da execução da transação. 
**** A Marcação está incluída no Spread apresentado em uma Conta de Investimento. Metade do valor da sobretaxa (0,15%) é deduzida do preço da oferta e a outra metade 
é adicionada ao preço de venda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela de taxa de câmbio XTB 
 
Para converter posições específicas cada na moeda da conta do cliente, em cadaTransação de Cliente, a XTB utiliza preços bid e ask para todos os Instrumentos Financeiros na 
Plataforma de Trading xStation e para Instrumentos CFD baseados em commodities, índices e metais na plataforma MT4. A conversão de Instrumentos Financeiros, com base nas 
taxas de câmbio dos pares de moedas na Plataforma MT4 é realizada à taxa d do tipo da conta de negociação do cliente. 
 
Se a XTB não cotar um par que permite converter diretamente um dos parâmetros de transação para a moeda da conta, a conversão é feita convertendo o parâmetro em USD e, 
a continuação, na moeda da conta do cliente. 
 
A XTB informa na tabela de Taxas e comissões sobre taxas adicionais que podem surgir. 
 
As tabelas a seguir apresentam a taxa, que é usada para converter um determinado parâmetro de uma Transação na moeda da Conta do Cliente. 
 

 Instrumentos CFD 

Margem (Preço bid 1) + preço ask2) )/2 

Resultado da transação 

Para Transações Forex: 

Preço Bid — para transações de compra, 

Preço Ask— para transações de vendas; 

 

Para outros CFDs: 

Preço Bid – para instrumentos financeiros, para os quais há uma taxa de 

conversão direta; 

 

Se não houver taxa de conversão direta para Transações CFD, o resultado 

será primeiro convertido para USD pelo preço Bid para posições de 

compra e pelo preço de Ask para posições de venda. Em seguida, na 

moeda da conta com o preço Bid para posições de compra e preço Ask 

para posições de venda.  

Comissão Preço Ask 

Valor de pontos de swap e valor da posição do rollover (Preço Bid + Preço Ask )/2 

FTT, outras taxas/impostos 
De acordo com a taxa oficial de fixação do Banco Nacional da Polônia no 

dia anterior 



Ações corporativas 

(dividendos, equivalentes a dividendos, taxa equivalente a 

dividendos, direitos de subscrição equivalentes, etc.) 

Para CFDs de ações; CFDs de ETF:: 

 Preço Bid - para fluxos de caixa positivos  

Peça Ask - para fluxos de caixa negativos 

Valor nominal de compra/venda N/A 

1)Preço para transação de compra. 

2)Preço para a transação de vendas. 


