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WST P
1.1
FXPRO Financial Services Ltd (zwana dalej "Firm ") jest firm inwestycyjn regulowan
przez Cypryjsk komisj ds. gie d i papierów warto ciowych (numer licencji 078/07).

1.2
Wraz z wprowadzeniem Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets
in Financial Instruments Directive) w krajach Unii Europejskiej i zgodnie z cypryjskim
Prawem reguluj cym us ugi i dzia alno

inwestycyjn oraz rynki regulowane (Investment

Services and Activities and Regulated Markets Law) z roku 2007 (Law 144(I)/2007), Spó ka
musi zapewni

swoim klientom dokument zawieraj cy zasady realizacji zlecenia (dalej

“Zasady”).

1.3
W ramach powy szych przepisów, Firma zobowi zuje si do podj cia wszelkich mo liwych
kroków w celu uzyskania mo liwie najlepszych wyników (lub mo liwie “najlepszej
realizacji”) w imieniu swoich klientów, zarówno przy przyjmowaniu i przygotowaniu
do realizacji jak i przy samej realizacji zlece . Przepisy te wymagaj , aby przedsi biorstwa
ustali y polityk

realizacji, która okre la, jak b

one uzyskiwa

najlepsze wykonanie

dla swoich klientów i zapewni odpowiednie informacje swoim Klientom na temat swojej
polityki realizacji zlecenia.

1.4
Zasady te stanowi cz

naszej umowy. Dlatego te , poprzez zawarcie umowy z firm , klient

akceptuje równie warunki naszych zasad realizacji zlece na instrumentach finansowych,
jak okre lono/przedstawiono w niniejszym dokumencie.
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ZAKRES I US UGI
2.1
Zasady wesz y w ycie dnia 1 listopada 2007 i odnosz si zarówno do klientów detalicznych
jak i instytucjonalnych.

2.2
Zasady te maj

zastosowanie przy realizacji transakcji z Pa stwem na instrumentach

finansowych wiadczonych przez Firm . Instrumenty finansowe udost pnione przez Firm
pochodnymi bazowego instrumentu finansowego i to Firma ma prawo do decydowania,
jakie rodzaje instrumentów finansowych udost pnia oraz ustalania i publikowania cen, po
których mog one zosta przedmiotem obrotu. Firma za po rednictwem swojej platformy
transakcyjnej

dostarcza

klientowi

bie cych

informacji

o

aktualnych

tzw. "kwotowania", wraz z podzia em dost pnych tomów, "g boko ci

cenach,

rynku”, jak

otrzyma a od swoich dostawców p ynno ci finansowej. Spó ka jest zawsze stron
(lub zleceniodawc ) ka dej transakcji, dlatego je li klient zdecyduje si otworzy pozycj
na instrumencie finansowym oferowanym przez Firm , ta otwarta pozycja mo e by
zamkni ta tylko przez Firm .

2.3
Klient ma mo liwo , aby z

przy pomocy Firmy nast puj ce zlecenia do zrealizowania

w nast puj cy sposób:

•

Klient umieszcza "zlecenie rynkowe", które jest zleceniem wykonywanym

natychmiast po cenie zapewnionej przez Spó

. Klient mo e do czy do zlecenia

rynkowego polecenie Stop Loss i/lub Take Profit. Stop loss jest zleceniem, które
ogranicza straty Klienta, natomiast Take Profit to zlecenie, które ogranicza zysk
Klienta.
•

Klient umieszcza "zlecenie oczekuj ce", które ma zosta

wykonane

w pó niejszym czasie po cenie ustalonej przez klienta. Spó ka b dzie monitorowa
oczekuj ce zlecenie, a kiedy cena proponowana przez Spó

osi gnie próg ustalony

przez Klienta, zamówienie zostanie po tej cenie zrealizowane. Dost pne
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nast puj ce rodzaje zlece oczekuj cych: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit i Sell
Stop. Do ka dego oczekuj cego zlecenia klient mo e do czy Stop Loss i/lub Take
Profit.

2.4
Klient mo e modyfikowa zlecenie przed jego wykonaniem. Jednak Klient nie ma prawa
do zmiany lub usuni cia Stop Loss, Take Profit oraz zlece

oczekuj cych, je eli cena

osi gn a poziom realizacji zlecenia.

NAJLEPSZA REALIZACJA
3.1
Podczas wykonywania zlece

klientów, Firma powinna podj

wszelkie mo liwe kroki

w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów dla swoich klientów, realizuj c ich zlecenia
po cenach kwotowanych przez Firm i bra pod uwag nast puj ce czynniki:

Cena
3.2
a)

Spread (ró nica cen) Bid - Ask: Dla ka dego instrumentu finansowego Firma

podaje dwie ceny: wy sz cen (ASK), po której klient mo e kupi (przyj

d ug

pozycj ) ten instrument finansowy i ni sz cen (BID), po której klient mo e
sprzeda (przyj

krótk pozycj ) ten instrument finansowy; zbiorczo nazywane

cenami Firmy. Ró nica mi dzy ni sz

a wy sz

cen

danego instrumentu

finansowego jest nazywana spreadem.

b)

Zlecenia Oczekuj ce: Zlecenia takie jak Buy Limit, Buy Stop i Stop Loss/Take

Profit dla otwartej krótkiej pozycji s wykonywane po cenie ASK. Takie zlecenia
jak Sell Limit, Sell Stop i Stop Loss/Take Profit dla otwartej d ugiej pozycji
realizowane po cenie BID.

c)

Ceny Firmy: ceny Firmy dla danego instrumentu finansowego oblicza si

w odniesieniu do ceny danego bazowego instrumentu finansowego, który Firma
4|S t r o n a

broker@traderteam.pl
www.broker.traderteam.pl

UWAGA: polska wersja dokumentu nie jest wersj wi
prawnie i mo e s
informacyjnych. Wi
wersj dokumentu jest wersja angloj zyczna.

uzyskuje od zewn trznych

wy cznie do celów

róde referencyjnych osób trzecich. Ceny Firmy

skonstruowane w odniesieniu do specyfikacji danego instrumentu finansowego,
któr mo na znale
z tak

w stronie internetowej Firmy. Firma aktualizuje swoje ceny

cz stotliwo ci , na jak

pozwalaj

ograniczenia technologiczne i

komunikacyjne. Firma rewiduje u ywane zewn trzne
trzecich co najmniej raz w roku, aby zapewni ,
konkurencyjne. Firma nie b dzie przedstawia

cza

ród a referencyjne osób

e uzyskane dane s

nadal

adnych ofert poza godzinami pracy

Firmy (patrz miejsce realizacji, poni ej), dlatego w tym czasie Klient nie mo e
adnego zlecenia.

Koszty
3.3
Przy otwieraniu pewnych pozycji (dla niektórych instrumentów finansowych), od klienta
mo e by wymagana dodatkowa op ata w postaci prowizji lub op aty za finansowanie, której
kwota, (je li wyst pi) jest podana w specyfikacji kontraktowej na stronie Firmy.

a)

Prowizje: Prowizje mog by naliczone w formie procentowej warto ci ca

ci

transakcji lub w formie konkretnej wcze niej ustalonej kwoty.
b)

Op ata za finansowanie: W przypadku op at za finansowanie warto

otwartych pozycji (dla pewnych rodzajów instrumentów finansowych) jest
zwi kszona lub zmniejszona o codzienny „swap” op at za finansowanie wa
przez ca y okres obowi zywania umowy. Op aty za finansowanie s

oparte

na obowi zuj cych rynkowych stopach procentowych, które mog si zmienia .
Szczegó y na temat codziennych op at za finansowanie s

dost pne w sekcji

Specyfikacji kontraktowych instrumentów finansowych na stronie Firmy.

3.4
Dla wszystkich typów instrumentów finansowych oferowanych przez Firm , prowizje i op aty
za finansowanie nie s w czane do ceny podanej przez Firm , a zamiast tego s wyra nie
obci aj konto klienta.
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realizacji

3.5
Jak opisano w dziale „Podmioty realizuj ce zlecenia” w niniejszych Zasadach, przy
zleceniach na instrumentach finansowych zapewnionych (proponowanych) przez Firm ,
Firma dzia a jako zleceniodawca, a nie jako przedstawiciel na zlecenie klienta, a wi c Firma
jest jedynym miejscem realizacji zamówie

klienta. Firma przyk ada du

wag

do wykonywania zlece klienta i d y do zapewnienia jak najszybszej realizacji zlece , któr
spowolni mog jedynie przyczyny techniczne i komunikacyjne. U ywanie przez klienta
po cze

bezprzewodowych lub innych niestabilnych form po cze , mo e prowadzi

do s abej lub przerywanej

czno ci i/lub

czno ci o zbyt s abym sygnale (mi dzy klientem

a Firm ) oraz prowadzi do opó nie w przesy aniu danych podczas u ywania elektronicznej
platformy transakcyjnej Firmy. To opó nienie mo e prowadzi
nieaktualnych zlece , które mog

zosta

do wysy ania firmie

odrzucone przez Firm ,

lub odes ane

ze zaktualizowan cen , zanim zostan zrealizowane (np. Re-quoting).

Prawdopodobie stwo realizacji
3.6
Jak opisano w dziale „Podmioty realizuj ce zlecania”, w tych Zasadach, przy zleceniach
na instrumentach finansowych oferowanych przez Firm , Firma dzia a jako zleceniodawca,
a nie jako przedstawiciel na zlecenie klienta, a wi c Firma jest jedynym miejscem realizacji
zlece klienta. Firma realizuje wszystkie polecenia zlecone przez klientów, jednak zastrzega
sobie prawo do odrzucenia jakiegokolwiek zlecenia, lub zaoferowania klientowi nowej ceny
za „zlecenie rynkowe”. Klient mo e zaakceptowa lub odrzuci now cen , tak jak to zosta o
opisane w umowie z klientem.

3.7
Zlecenia: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop kontraktów
na instrumentach finansowych wykonywane s przy pierwszej okazji gdy cena osi gnie
zdeklarowan

przez Klienta warto . Jednak pod pewnymi warunkami handlowymi

wykonanie zlece (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop)
po zadeklarowanej cenie mo e by

niemo liwe bez wzgl du na kontrakt Instrumentu
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Finansowego. W takim przypadku Firma ma prawo zrealizowa zlecenie po nast pnym
najlepszym kursie. Mo e to nast pi na przyk ad w nast puj cych przypadkach:
a) pocz tkowych momentów sesji handlowej,
b) w czasie publikacji informacji rynkowych,
c) podczas niestabilno ci rynków, gdzie ceny mog

si

znacznie odbiega

od zadeklarowanej ceny,
d) podczas gwa townych ruchów cenowych, je li w ramach jednej sesji cena
wzro nie lub spadnie w takim stopniu,

e zgodnie z zasadami odpowiedniej

wymiany, obrót zostanie zawieszony lub ograniczony,
e) je eli nie ma wystarczaj cej p ynno ci by zrealizowa zlecenie o okre lonym
wolumenie po deklarowanej cenie

3.8
Firma stara si zapewni swoim klientom najlepsz mo liw cen , dok ada wszelkich stara
i podejmuje niezb dne kroki, aby tego dokona . Jednak e zagwarantowanie realizacji
w zadeklarowanej cenie pewnych lub wszystkich zlece

oczekuj cych mo e okaza si

niemo liwe.

Prawdopodobie stwo rozliczenia
3.9
Spó ka przyst puje do rozliczenia wszystkich transakcji, kiedy tylko zostan one wykonane.

Wolumen transakcji
3.10
Minimalny wolumen transakcji to 0.1 lota (jedna dziesi ta lota). Lot jest jednostk pomiaru
ilo ci transakcji i jego warto
Prosimy odnosi

si

jest inna dla ka dego rodzaju instrumentów finansowych.

do specyfikacji umowy nt. instrumentów finansowych na stronie

internetowej Firmy w celu zapoznania si z dok adn warto ci lota dla ka dego instrumentu
finansowego. Nie ma na

onego limitu na rozmiar zlecenia, jakie mog pa stwo sk ada

Firmie, jednak Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zlecenia, na zasadach
opisanych w umowie z klientem.
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3.11
Firma dok ada wszelkich stara , aby wype ni zlecenia klienta, niezale nie od ich wolumenu,
jednak e mo e to nast pi po najlepszej mo liwej do osi gni cia cenie, na jak pozwala
ynno

rynku w chwili wykonania zlecenia, cena ta mo e ró ni si od ceny wcze niej

zadeklarowanej przez Klienta. (Patrz: Prawdopodobie stwo rozliczenia/realizacji)

Wp yw warunków rynkowych
3.12
Niektóre czynniki mog znacz co wp ywa na cen bazowych instrumentów finansowych,
których pochodn jest oferowana przez Firm cena za jej instrumenty finansowe. Czynniki
te mog wp yn

na niektóre z czynników wymienionych wy ej. Firma podejmie wszystkie

mo liwe (rozs dne) kroki, aby uzyska dla swoich klientów jak najlepszy wynik.

3.13
Firma nie uwa a powy szej listy za kompletn , a kolejno

zamieszczonych na niej punktów

nie powinna by uwa ana za istotn .

3.14
Niemniej jednak, je li tylko przez klienta zostan podane konkretne instrukcje Firma powinna
upewni si , e zlecenia Klienta b

realizowane wed ug tych wskaza .

3.15
Spó ka ustali wag powy szych czynników z pomoc swojego do wiadczenia handlowego
w wietle informacji dost pnych na rynku i z uwzgl dnieniem poni szych czynników:
(a) charakterystyka klienta, w czaj c w to skategoryzowanie klienta, jako klienta
detalicznego czy instytucjonalnego
(b) specyfikacja zlece klienta
(c) specyfikacja instrumentów finansowych, b

cych przedmiotem zlecenia

(d) specyfikacja podmiotów, do których dane zamówienie mo e by kierowane
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3.16
Dla klientów detalicznych jak najlepszy mo liwy rezultat powinien by
wzgl dem ca

okre lany pod

ciowym, tzn. z uwzgl dnieniem ceny instrumentu finansowego i kosztów

zwi zanych z wykonaniem zlecenia. Koszty powinny zawiera wszystkie wydatki poniesione
przez klienta, które s bezpo rednio zwi zane z wykonaniem zlecenia, takie jak: op aty dla
podmiotów realizuj cych zlecenie, op aty rozliczeniowe i rozrachunkowe oraz wszelkie inne
op aty wnoszone na rzecz osób trzecich uczestnicz cych w realizacji zamówienia.

PODMIOTY REALIZUJ CE ZLECENIA
4.1
Podmioty realizuj ce zlecenia to podmioty, którym sk adane s zlecenia, lub którym Firma
przekazuje zlecenia do realizacji. Przy zleceniach na instrumentach finansowych oferowanych
przez Firm , Firma dzia a jako zleceniodawca, a nie jako przedstawiciel na zlecenie klienta,
a wi c Firma jest jedynym podmiotem realizacji zamówie klienta. Firma nie przesy a zlece
klienta na rynek zewn trzny, je li to zlecenie dotyczy instrumentów finansowych
oferowanych przez Spó

.

4.2
Czas operacyjny Spó ki: od godz. 00.00.01 czasu cypryjskiego (GMT +2) w poniedzia ek,
do 24.00.00 czasu cypryjskiego (GMT +2) w pi tek. Czas wolny od pracy: od 00.00.01 czasu
cypryjskiego (GMT +2) w sobot , do 24.00.00 czasu cypryjskiego (GMT +2) w niedziel .
Informacje o innych przerwach b

podawane za po rednictwem wewn trznej poczty panelu

transakcyjnego zapewnianego przez Firm .

4.3
Powy sze podmioty realizuj ce zlecenia Firma darzy zaufaniem na podstawie wspomnianych
wy ej czynników i z uwzgl dnieniem ich znaczenia. Zasad

Firmy jest utrzymywanie

wewn trznych procedur i zasad, w celu dzia ania w jak najlepszym interesie swoich klientów
i zapewnianiu im jak najlepszych rezultatów (lub „najlepszego wykonania”) podczas robienia
z nimi interesów.
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4.4
Klient musi wiedzie ,

e transakcje na instrumentach finansowych zawierane ze Firm

nie s prowadzone na oficjalnej gie dzie, lecz na Platformie Transakcyjnej Firmy, co mo e
nara

klientów na ryzyko wi ksze, ni przy transakcjach prowadzonych na regulowanych

rynkach wymiany. Dlatego te Firma mo e nie wykona zlecenia, lub zmieni cen otwarcia
(zamkni cia) zlecenia, w wypadku jakiejkolwiek technicznej awarii platformy handlowej
lub kwotowa danych. Warunki (Regulamin) i zasady handlowe s ustalane wy cznie przez
kontrahenta, którym w tej sytuacji jest Firma. Klient jest zobowi zany do zamkni cia
otwartych pozycji na jakimkolwiek danym instrumencie finansowym tylko w trakcie
dzia ania/funkcjonowania platformy handlowej spó ki. Przy zamykaniu przez klienta
jakiejkolwiek pozycji, kontrahentem musi by ten sam podmiot, z którym zosta a ona otwarta,
tzn. Firma.

KONTROLA I PRZEGL D
5.1
Firma

b dzie

regularnie

a w szczególno ci, jako

monitorowa

efektywno

przedstawionych

tutaj

zasad,

realizacji procedur opisanych w tym dokumencie, oraz zastrzega

sobie prawo do poprawienia pewnych niedoci gni , (je li takowe zauwa y).

5.2
Ponadto, Firma dokona przegl du zasad co najmniej raz w roku. Przegl d b dzie równie
przeprowadzany, gdy nast pi jakakolwiek zmiana wp ywaj ca na zdolno

Firmy

do uzyskiwania jak najkorzystniejszych wyników realizacji zlece swoich klientów. Firma
dzie informowa wszystkich swoich klientów, których wprowadzane zmiany b

dotyczy

w niniejszych zasadach realizacji zlece .
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ZGODA KLIENTA
6.1
Podczas nawi zywania relacji biznesowych z Klientem, Firma ma obowi zek uzyska
wcze niejsz zgod Klienta na przedstawione tutaj Zasady. Firma musi równie otrzyma
od klienta wcze niejsze potwierdzenie zgody, zanim wykona jego zlecenie lub przeka e
je do wykonania poza rynek regulowany lub wielostronn platform handlow (Multilateral
Trading Facility, MTF).

6.2
Firma mo e otrzyma powy sze zgody w formie ogólnej umowy, w której klient zostanie
poinformowany o tym, e przy jakichkolwiek zleceniach sk adanych Firmie na oferowanych
przez ni

instrumentach finansowych, Firma dzia a jako zleceniodawca, jest jedynym

podmiotem realizuj cym zlecenia, który jest rynkiem nieregulowanym.

WA NE INFORMACJE
7.1
Kontrakty ró nic kursowych (CFD, contract for difference) nie kwalifikuj si do sprzeda y
w niektórych jurysdykcjach lub krajach. Informacja nie jest kierowane do adnej jurysdykcji
ani kraju, w którym jego publikacja, dost pno

lub dystrybucja by yby sprzeczne

z panuj cymi tam prawami (wliczaj c w to USA). Informacja nie stanowi oferty, zaproszenia
czy zach ty do kupna lub sprzeda y CFD. Nie mo e by powielana ani ujawniona (w ca

ci

lub cz ci) adnej innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacja nie powinna
stanowi jedynej podstawy dla podejmowanej przez klienta decyzji o handlu CFD.

11 | S t r o n a

broker@traderteam.pl
www.broker.traderteam.pl

UWAGA: polska wersja dokumentu nie jest wersj wi
prawnie i mo e s
informacyjnych. Wi
wersj dokumentu jest wersja angloj zyczna.

NAJCZ

wy cznie do celów

CIEJ ZADAWANE PYTANIA

8.1
Pytania dotycz ce Regulaminu powinny by kierowane w pierwszej kolejno ci do Dzia u
Obs ugi Klienta.

DODATKOWY KONTAKT
9.1
Dzia Obs ugi Klienta
E-mail: support@fxpro.com
Telefon: +357 25 969 222
Fax: +357 25 969 269

9.2
Compliance Department
E-mail: compliance@fxpro.com
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