
 
Cennik - Fumbi Index Portfolio 
Cennik obowiązuje od 13.5.2021 
 

Kwota wpłaty Opłata za wymianę Opłata za portfel p.a. 
50 € - 499 € 

0,75 % 

2,99 % 

500 € - 9 999 € 2,49 % 

10 000 € - 99 999 € 1,99 % 

nad 100 000 € 1,49 %    
Kwota wpłaty Opłata za wymianę Opłata za zysk 

50 € - 499 € 

0,75 % 

5,99 % 
500 € - 9 999 € 4,99 % 

10 000 € - 99 999 € 3,99 % 
nad 100 000 € 2,99 % 

 

Minimalna kwota depozytu to 230 PLN (50 €). 
Limit częściowej wypłaty depozytu to 2300 PLN (500 €). 
Minimalna wartość wypłaty to 230 PLN (50 €). 
Minimalne saldo po częściowej wypłacie to 230 PLN (50 €). 
 
Opłata za wymianę - jednorazowa opłata za wpłatę i wypłatę w EUR i Fumbi Kredyt. Ma na celu pokrycie 
kosztów związanych z zamianą na waluty wirtualne i z walut wirtualnych. 
 
Roczna opłata za portfel - coroczna opłata za świadczenie usług doradczych związanych z zarządzaniem 
portfelem i optymalizacją algorytmiczną monitorującą kapitalizację rynku kryptowalut. Opłata roczna 
pobierana jest z góry za jeden rok świadczenia usług doradczych przy pierwszej wpłacie oraz po roku 
korzystania z konta Fumbi.  
 
Wznowienie opłaty za portfel – opłata realizowana rok po założeniu pierwszego portfela wg 
niniejszego cennika. Pod uwagę brana jest aktualna wartość portfela. Opłata zawiera koszt ponownego 
zbilansowania portfela na cały następny rok. 
 
Opłata za zysk - jednorazowa opłata za wypłatę, która stanowi część zysku użytkownika. Podstawą 
wyliczenia prowizji od zysku przy wypłacie lub przelewie jest zysk użytkownika w momencie wypłaty lub 
przelewu. W przypadku wypłaty częściowej podstawą obliczenia obciążenia z tytułu zysku jest kwota 
wypłaty częściowej lub kwota zysku, przy czym zawsze stosowana jest kwota niższa. W przypadku straty 
opłata ta nie jest uiszczana. 
 
 
 
 
W wypadku pytań dotyczących cennika lub produktów czy usług Fumbi, możesz skontaktować  
się z nami pod adresem KONTAKT. 
  



 
Cennik – Fumbi Własny Wybór 
Cennik obowiązuje od 13.5.2021 

 

Kwota wpłaty Opłata za wymianę Opłata za usługę 
50 € - 499 € 

0,75 % 

1,49 % 

500 € - 9 999 € 1,29 % 

10 000 € - 99 999 € 1,09 % 

100 000 € - 999 999 € 0,99 % 

nad 1 000 000 € 0,89 % 
 

Minimalna kwota depozytu to 230 PLN (50 €). 
Limit częściowej wypłaty depozytu to 2300 PLN (500 €). 
Minimalna wartość wypłaty to 230 PLN (50 €). 
Minimalne saldo po częściowej wypłacie to 230 PLN (50 €). 
 
Opłata za wymianę - jednorazowa opłata za wpłatę i wypłatę w EUR i Fumbi Kredyt. Ma na celu pokrycie 
kosztów związanych z zamianą na waluty wirtualne i z walut wirtualnych. 
 
Opłata za opiekę w wysokości p.a. - jest pobierana w związku z zapewnieniem profesjonalnego poziomu 
ochrony nazw wirtualnych (oraz danych potrzebnych do ich obsługi - tzw. Klucze prywatne). Opłata za 
świadczenie usług opieka jest roczną opłatą i jest płatna z góry i za każdą porcję depozytu w rocznicę 
pierwszej wpłaty.   
 
Wznowienie opłaty za opiekę – realizowana rok po złożeniu pierwszego depozytu wg. niniejszego cennika. 
Pobierana jest w zależności od aktualnej wartości walut wirtualnych.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W wypadku pytań dotyczących cennika lub produktów czy usług Fumbi, możesz skontaktować  
się z nami pod adresem KONTAKT. 
  



 
Cennik – Fumbi Skrytka 
Cennik obowiązuje od 13.5.2021 

 

Kwota wpłaty Opłata za opiekę p.a. 
< 100 000 € 1,29 % 

< 1 000 000 € 1,09 % 
nad 1 000 000 € 0,99 % 

 

Usługa Fumbi Skrytka jest dostępna z depozytu (waluty wirtualne) o minimalnej wartości  
10 000 €. 
 

Opłata za opiekę w wysokości p.a. - jest pobierana w związku z zapewnieniem profesjonalnego 
poziomu ochrony walut wirtualnych (oraz danych potrzebnych do ich obsługi - tzw. klucze 
prywatnych). Roczną opłata jest płatna z góry i co roku w rocznicę złożenia pierwszego 
depozytu.  
 
Wznowienie opłaty depozytowej - jest realizowana rok po dokonaniu pierwszej wpłaty. Wartość 
opłaty zależna jest od wartości walut wirtualnych zgodnie z niniejszym cennikiem. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
W wypadku pytań dotyczących cennika lub produktów czy usług Fumbi, możesz skontaktować  
się z nami pod adresem KONTAKT. 
  



 
Cennik – Fumbi Kredyt 
Cennik obowiązuje od 30.5.2022 

Kwota wpłaty Opłata za wymianę 
50 € - 499 € 

0,00 % 
500 € - 9 999 € 

10 000 € - 99 999 € 

nad 100 000 €   
Kwota wpłaty Opłata za wymianę 

50 € - 499 € 

0,00 % 
500 € - 9 999 € 

10 000 € - 99 999 € 
nad 100 000 € 

 

Minimalna kwota depozytu to 230 PLN (50 €). 
Minimalna wartość wypłaty to 230 PLN (50 €). 
Minimalne saldo po częściowej wypłacie to 230 PLN (50 €). 
 
 
Opłata za wymianę - wpłata i wypłata w EUR na rzecz Fumbi Kredyt nie podlega opłacie. Za wykorzystanie 
środków Fumbi Kredyt na zakup kryptowalut w poszczególnych produktach pobierane są opłaty zgodnie z 
cennikami danych produktów. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W wypadku pytań dotyczących cennika lub produktów czy usług Fumbi, możesz skontaktować  
się z nami pod adresem KONTAKT. 
  



 
Cennik – Fumbi Biznes - Własny Wybór 
Cennik obowiązuje od 1.8.2022 

Kwota wpłaty Opłata za wymianę Opłata za usługę 

500 € - 9 999 € 

0,75 % 

1,29 % 

10 000 € - 99 999 € 1,09 % 

100 000 € - 999 999 € 0,99 % 

nad 1 000 000 € 0,89 % 
 

Minimalna kwota depozytu to 2300 PLN (500 €). 
Limit częściowej wypłaty depozytu to 2300 PLN (500 €). 
Minimalna wartość wypłaty to 230 PLN (50 €). 
Minimalne saldo po częściowej wypłacie to 230 PLN (50 €). 
 
Opłata za wymianę - jednorazowa opłata za wpłatę i wypłatę w EUR i Fumbi Kredyt. Ma na celu pokrycie 
kosztów związanych z zamianą na waluty wirtualne i z walut wirtualnych. 
 
Opłata za opiekę w wysokości p.a. - jest pobierana w związku z zapewnieniem profesjonalnego poziomu 
ochrony nazw wirtualnych (oraz danych potrzebnych do ich obsługi - tzw. Klucze prywatne). Opłata za 
świadczenie usług opieka jest roczną opłatą i jest płatna z góry i za każdą porcję depozytu w rocznicę 
pierwszej wpłaty.   
 
Wznowienie opłaty za opiekę – realizowana rok po złożeniu pierwszego depozytu wg. niniejszego cennika. 
Pobierana jest w zależności od aktualnej wartości walut wirtualnych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
W wypadku pytań dotyczących cennika lub produktów czy usług Fumbi, możesz skontaktować  
się z nami pod adresem KONTAKT. 
  



 
Cennik - Fumbi Staking Portfolio 
Cennik obowiązuje od 5.9.2022 
 

Opłata za wymianę przy depozycie Opłata za portfel  
0,00 % 0,00 % 

Opłata za wymianę przy wypłacie Opłata za zysk przy wypłacie 
1,99 % 4,99 % 

 

Minimalna kwota depozytu to 230 PLN (50 €). 
Limit częściowej wypłaty depozytu to 2300 PLN (500 €). 
Minimalna wartość wypłaty to 230 PLN (50 €). 
Minimalne saldo po częściowej wypłacie to 230 PLN (50 €). 
 
 
Nagroda - Co tydzień użytkownik otrzyma nagrodę w kryptowalutach, które zostaną zapisane na jego 
koncie Fumbi. Oczekiwana średnia roczna nagroda to 5 - 7% w kryptowalutach.  
 
Opłata za wymianę - jednorazowa opłata za wpłatę i wypłatę w EUR i Fumbi Kredyt. Ma na celu pokrycie 
kosztów związanych z zamianą na waluty wirtualne i z walut wirtualnych. 
 
Opłata za portfel - Opłata roczna za świadczenie usług doradczych związanych z zarządzaniem portfelem i 
optymalizacją algorytmiczną. Opłata roczna jest naliczana z góry za rok doradztwa dla pierwszej wpłaty oraz 
dla każdej kolejnej wpłaty w wysokości alikwotowej w dniu rocznicy pierwszej wpłaty. 
 
Opłata za zysk przy wypłacie - jednorazowa opłata za wypłatę, która stanowi część zysku użytkownika. 
Podstawą wyliczenia prowizji od zysku przy wypłacie lub przelewie jest zysk użytkownika w momencie 
wypłaty lub przelewu. W przypadku wypłaty częściowej podstawą obliczenia obciążenia z tytułu zysku jest 
kwota wypłaty częściowej lub kwota zysku, przy czym zawsze stosowana jest kwota niższa. W przypadku 
straty opłata ta nie jest uiszczana. 
 
 
Inne opłaty 
 

Opłata za transfer - opłata wysokości 0,75% wpłacanej kwoty za konwersję kryptowalut z Fumbi 
Index Portfolio na kryptowalutę (BTC lub ETH). Opłata ta jest pobierana od całkowitej wartości 
pozostałych walut wirtualnych. 
 
 
 
 
 
W wypadku pytań dotyczących cennika lub produktów czy usług Fumbi, możesz skontaktować  
się z nami pod adresem KONTAKT. 
 


