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POLITYKA PODWAŻANIA 

 

TeleTrade - DJ International Consulting Ltd 

Wrzesień 2022 r.  

 

  

 

 

Wstęp 
 
TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (zwana dalej "Spółką") jest firmą inwestycyjną 

regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (licencja nr CIF 158/11). 

Niniejsza Polisa została wydana na podstawie i jest ustanowiona zgodnie z: 

➢ Dyrektywa UE 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (dalej 

"MiFID"); 

➢ Ustawa 87(I)/2017 o świadczeniu usług inwestycyjnych, wykonywaniu działalności 

inwestycyjnej i funkcjonowaniu rynków regulowanych (dalej "Ustawa");  

➢ Dyrektywa CySec DI144-2014-14 dotycząca nadzoru ostrożnościowego nad firmami 

inwestycyjnymi; 

➢ Okólnik C168 Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (dalej "CySec"); 

➢ Okólnik C271 Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (dalej "CySec"); 

➢ ESMA/2016/1165 - Pytania i odpowiedzi dotyczące udostępniania CFD i innych 

produktów spekulacyjnych inwestorom detalicznym zgodnie z dyrektywą MiFID; 
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➢ ESMA35-43-1135 - Zawiadomienie o decyzjach ESMA dotyczących interwencji 

produktowej w odniesieniu do CFD i opcji binarnych; 

➢ ESMA35-36-1262 - Pytania i odpowiedzi dotyczące tymczasowych środków interwencji 

produktowej ESMA w zakresie marketingu, dystrybucji lub sprzedaży CFD i opcji 

binarnych klientom detalicznym; 

➢ Decyzja ESMA (UE) 2018/796 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie tymczasowego 

ograniczenia kontraktów na różnice w Unii zgodnie z art. 40 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w obowiązującym brzmieniu. 

➢ Dyrektywa CySEC DI87-09 dotycząca ograniczenia marketingu, dystrybucji lub 

sprzedaży kontraktów na różnice kursowe (CFD) klientom detalicznym (tylko w języku 

greckim) 

➢ Rozporządzenie CMVM nr 5/2019 ogranicza marketing, dystrybucję i sprzedaż 

kontraktów na różnice oraz zakazuje marketingu, dystrybucji i sprzedaży opcji binarnych 

w Portugalii dla inwestorów detalicznych 

➢ DECYZJA NR DAS.456.2.2019 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO w sprawie 

ustanowienia ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży 

klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD)] 

1. Decyzja CONSOB nr 20976 Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu, dystrybucji i 

sprzedaży, we Włoszech lub z Włoch, Kontraktów na różnice dla klientów detalicznych 

zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr 600 z 15 maja 2014 roku [Delibera n. 20976 - 

Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu, dystrybucji i sprzedaży, we Włoszech lub z 

Włoch, kontraktów różnicowych klientom detalicznym zgodnie z art. 42 rozporządzenia 

(UE) nr 600 z dnia 15 maja 2014 r.] 

1. Rozporządzenie ASF nr 11/2018 dotyczące stosowania niektórych przepisów art. 104 

ustawy nr 126/2018 o rynkach instrumentów finansowych [Regulament nr. 11/ 2018 w 

sprawie stosowania niektórych przepisów art. 104 ustawy nr. 126/2018 w sprawie rynków 

instrumentów finansowych] 

➢ Krajowe Środki Interwencji Produktowej w odniesieniu do marketingu, dystrybucji lub 

sprzedaży CFD klientom detalicznym, obowiązujące we wszystkich innych państwach 

członkowskich UE 

Powyższe dyrektywy, ustawy, rozporządzenia i wytyczne zwane są dalej "Obowiązującymi 

przepisami". 
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Zakres, zastosowanie i cel 
 

Niniejsza Polityka jest traktowana jako część Umowy Klienta pomiędzy Firmą, a Klientem                          

i powinna być czytana w połączeniu z Umową Klienta oraz Regulaminem. Odpowiednio, podczas 

otwierania konta handlowego w Firmie, Klient akceptuje i zgadza się z niniejszą Polityką.  

Korzystanie z dźwigni oznacza, że klienci mogą handlować pozycjami większymi niż kwota 

pieniędzy na ich kontach handlowych. Wysoka dźwignia może znacznie zwiększyć potencjalny 

zysk, ale może również znacznie zwiększyć potencjalne straty.  

Ponadto, rezultat dźwigni jest asymetryczny, przy czym straty klientów Firmy są ograniczone do 

ich depozytów (patrz "Ochrona przed ujemnym saldem" poniżej), podczas gdy wpływ dźwigni na 

zwroty na kontach klientów nie jest ograniczony. Firma zastosuje zestaw środków w celu 

ograniczenia skutków lewarowanego handlu w granicach tolerancji kontrahentów na straty.  

Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób Firma ustala poziomy dźwigni i procedury w odniesieniu 

do handlu swoich klientów instrumentami finansowymi oferowanymi przez Firmę w powyższym 

celu. 

Polityka ma zastosowanie do wszystkich kont otwartych przez Firmę do handlu instrumentami 

Forex i CFD.  

Ponadto, niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie, że dźwignia finansowa oferowana Klientom 

Detalicznym jest w ich najlepszym interesie w celu zwiększenia ochrony inwestorów. 

 

Podejście  

Spółka działa zgodnie z zasadą uczciwego traktowania klientów oraz z obowiązkiem działania w 

sposób uczciwy, sprawiedliwy, profesjonalny i w najlepszym interesie swoich klientów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Spółka działa również zgodnie z wymogiem wdrożenia polityki i 

procesów identyfikacji, pomiaru i zarządzania wszystkimi istotnymi źródłami i skutkami ryzyka 

rynkowego.  

Poniższa polityka ma na celu osiągnięcie sprawiedliwego traktowania Klientów Firmy i zwiększenie 

ochrony inwestorów poprzez ustalenie poziomów dźwigni finansowej, które odzwierciedlają wiedzę i 

doświadczenie Klienta w handlu złożonymi instrumentami finansowymi (takimi jak Forex i CFD), 

biorąc pod uwagę, że handel z dźwignią i marżą jest kluczową cechą tych produktów. 
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W odniesieniu do Dźwigni finansowej oznacza to, że Spółka będzie między innymi dokonywać 

następujących czynności: 

a) Oferowanie Klientom zróżnicowanych poziomów dźwigni finansowej w oparciu o ocenę 

wiedzy i doświadczenia Klienta w obrocie złożonymi instrumentami finansowymi; 

b) Zaproponuj Klientowi możliwość zmiany poziomu dźwigni dla istniejących rachunków; 

c) Posiadać skuteczny mechanizm ograniczający ryzyko niedoboru środków Klientów 

wynikające z zastosowania dźwigni finansowej; 

d) Określenie własnego apetytu na zarządzanie ryzykiem i zdolności do ponoszenia ryzyka 

oraz posiadanie procedur i praktyk do zarządzania ryzykiem rynkowym wynikającym z 

transakcji lewarowanych dokonywanych przez Klientów; 

e) Stosuj wymogi regulacyjne i czapki określone przez CySEC lub inny organ regulacyjny w 

dowolnej jurysdykcji, w której oferowane są usługi firmy.  

 

Definicje  

"Saldo" obrazuje sumę kwoty netto znajdującej się na Rachunku Klienta po wszystkich 

zrealizowanych transakcjach, obrotach, wpłatach i wypłatach. 

"Kapitał własny" reprezentuje wartość kapitałową Konta Klienta, która jest saldem powiększonym 

lub pomniejszonym o wszelkie zmienne zyski/straty z otwartej pozycji. 

"Dźwignia" to zdolność do kontrolowania dużej ilości pieniędzy bez faktycznego posiadania tej 

kwoty. Jest ona wyrażona jako stosunek np. 1:2, 1:10, 1:30. Stosunek ten reprezentuje korelację, 

ile razy siła nabywcza jest zwiększona i pozwala Klientowi na handel kwotami znacznie wyższymi 

niż środki, które Klient inwestuje.  

"Margin Requirement" to dźwignia finansowa wyrażona w procentach. Na przykład, dźwignia 

1:30 oznacza wymóg depozytu zabezpieczającego w wysokości 3,33%. 

"Margin" to termin nadany kwocie pieniędzy wymaganej do otwarcia transakcji. Depozyt jest 

obliczany na podstawie aktualnego notowania rynkowego waluty bazowej rachunku inwestora w 

stosunku do waluty bazowej rachunku inwestora, żądanego wolumenu oraz poziomu dźwigni 

finansowej rachunku inwestora. 

"Wolny Margines" oznacza kwotę środków dostępnych na Rachunku Klienta w celu otwarcia 

nowych transakcji lub utrzymania już otwartych. 

"Margin Level" wskazuje stosunek kapitału własnego do wykorzystanego depozytu 

zabezpieczającego i określa, czy traderzy mogą zajmować nowe pozycje, czy nie. 
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"Margin Call" to ostrzeżenie, które pojawia się, gdy na rachunku Klienta zaczyna brakować 

środków wystarczających do utrzymania otwartej pozycji na rynku.  

"Stop Out" (lub close-out) występuje, gdy poziom depozytu zabezpieczającego na koncie 

handlowym spadnie poniżej określonego poziomu, wtedy najmniej zyskowne pozycje (pozycje z 

wyższą stratą) zaczną być automatycznie zamykane jedna po drugiej w celu uwolnienia jak 

największej ilości depozytu zabezpieczającego i udostępnienia wolnego marginesu na utrzymanie 

otwartych pozycji. Celem Stop out jest ochrona kapitału Klienta i zapobieżenie wpadnięciu w 

ujemny bilans. 

 

Zróżnicowane poziomy dźwigni  

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich Klientów detalicznych i profesjonalnych 

Spółki (niezależnie od tego, czy są obecnymi czy przyszłymi Klientami Spółki). Polityka nie ma 

zastosowania do Uprawnionych Kontrahentów w rozumieniu Ustawy.  

W czerwcu 2018 roku ESMA podjęła formalną interwencję na poziomie paneuropejskim i 

wprowadziła nowe środki interwencji produktowej w zakresie przepisów dotyczących CFD i Forex w 

odniesieniu do Klientów Detalicznych. W związku z tym, od 1 sierpnia 2018 roku, Spółka 

zróżnicowała oferowane poziomy dźwigni w zależności od kategoryzacji Klientów jako 

Profesjonalnych lub Detalicznych. 

 

 

Wykorzystanie ustawień dla klientów profesjonalnych  

Klientom Profesjonalnym, zarówno z założenia, jak i z wyboru (na ich pisemną prośbę), oferowane są 

następujące poziomy dźwigni finansowej w oparciu o klasyfikację klienta i ekspozycję: 

 

➢ Do 100:1 dla rynku forex, metali, energii i indeksów 

➢ Do 10:1 dla towarów rolnych, akcji i ETF-ów 

➢ Do 5:1 dla kryptowalut 

Wymagania dotyczące zmiennego depozytu zabezpieczającego dla rachunków MT4 

Wymagania dotyczące zmiennego depozytu zabezpieczającego dotyczą tylko klientów 

profesjonalnych i typów instrumentów finansowych zgodnie z poniższą tabelą. CFD na Akcje, ETF-y 

i Kryptowaluty mają stałe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego zgodnie z Warunkami 

Handlowymi i ustalone powyżej. 

 

https://www.teletrade.eu/trade/condition-mt4/stock
https://www.teletrade.eu/trade/condition-mt4/etf
https://www.teletrade.eu/trade/condition-mt4/crypto
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a. Forex 

Ekspozycja w USD Standard Lots USD (Lot 

= 100,000) 
Maksymalna 

zastosowana dźwignia 
Zmienna marża 

0 - 2,000,000 0 - 19.99 1:100 1.00% 
2,000,000 - 7,000,000  20 - 69.99 1:50 2.00% 
7,000,000-10,000,000 70-99.99 1:25 4.00% 

Ponad 10 mln Ponad 100 partii 1:10 10.00% 
 

b. Metale 

Ekspozycja w USD Kontrakty XAUUSD @ 

1340 za oz (1 kontrakt = 

100 oz) 

Maksymalna 

zastosowana dźwignia 
Zmienna marża 

0 - 5,000,000 0 ~37.5 1:100 1.00% 
5,000,000 - 10,000,000 ~37.5 - ~75 1:50 2% 
Ponad 10 mln Powyżej 75 1:25 4.00% 

 

c. Energie 

Ekspozycja w USD Kontrakty USCrude @ 65 

za bbl (1 kontrakt = 1,000 

bbl) 

Maksymalna 

zastosowana dźwignia 
Zmienna marża 

0 - 1,000,000 0 - ~15 1:100 1.00% 
1,000,000 - 5,000,000 ~15 - ~76 1:50 2.00% 
5,000,000 - 10,000,000 ~76 - ~149 1:25 4.00% 
Ponad 10 mln Ponad ~149 1:10 10.00% 

 

d. Wskaźniki 

Ekspozycja w USD Kontrakty US30 @26200 

(1 kontrakt = 10 

indeksów) 

Maksymalna 

zastosowana dźwignia 

Zmienna marża 

0 - 1,000,000 0 - ~3.82 1:100 1.00% 

1,000,000 - 2,000,000 ~3.83 - ~7.63 1:50 2.00% 

2,000,000 - 5,000,000 ~7.64 - ~19.1 1:25 4.00% 

Ponad 5 mln Ponad ~19,2 1:10 10.00% 
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Ustawienia dźwigni dla klientów detalicznych 

Dla klientów detalicznych obowiązują określone limity dźwigni finansowej. Te nowe zasady mają na celu 

zapewnienie dalszej ochrony inwestorom detalicznym. 

Zgodnie z Dyrektywą CySEC DI87-09, Spółka wdraża poniższe środki, które zastępują wszelkie inne 

sekcje niniejszej Polityki Dźwigni. 

 

Limity dźwigni przy otwieraniu pozycji różnią się w zależności od zmienności aktywów bazowych: 

 

• 3,33% (30:1 dla głównych par walutowych) wartości referencyjnej instrumentu, gdy para walut 

bazowych składa się z dwóch dowolnych walut, takich jak dolar amerykański, euro, jen japoński, funt 

szterling, dolar kanadyjski lub frank szwajcarski; 

• 5% (20:1 dla innych niż główne pary walutowe, złoto i główne indeksy akcji) wartości referencyjnej 

instrumentu, gdy bazowym indeksem, parą walutową lub towarem jest Euro Stoxx 50 (EUR50), 

Financial Times Stock Exchange 100 (UK100), Cotation Assistee en Continu 40 (FRA40), Deutsche 

Bourse AG German Stock Index 30 (GER30), Dow Jones Industrial Average (US30), Standard & 

Poor's 500 (US500), NASDAQ Composite Index (USTech100), para walutowa złożona z co najmniej 

jednej waluty, która nie jest wymieniona w poprzednim punkcie, lub złoto; 

• 10% (10:1 dla towarów innych niż Złoto i nie głównych indeksów akcji) wartości referencyjnej CFD, 

gdy bazowym towarem lub indeksem akcji jest towar lub jakikolwiek indeks akcji inny niż wymienione 

w poprzednim punkcie; 

• 50% (2:1 dla kryptowalut) wartości referencyjnej CFD, gdy instrumentem bazowym jest kryptowaluta, 

lub; 

• 20% (5:1 dla poszczególnych akcji i innych wartości referencyjnych) wartości referencyjnej CFD, gdy 

instrumentem bazowym jest akcja lub instrument bazowy nie wymieniony w inny sposób powyżej 

 

Minimalny wymóg 

dotyczący depozytu 

zabezpieczającego 

Maksymalna dźwignia Produkt (CFD na 

instrumenty bazowe takie 

jak poniżej) 

3.33% 30:1 Główne pary walutowe, jak 

opisano powyżej 

5% 20:1 Nieznaczne pary walutowe, 

złoto, główne indeksy akcji 

10% 10:1 Towary inne niż złoto, 

nieistotne indeksy akcji 

20% 5:1 Poszczególne zapasy i inne 

wartości referencyjne 

50% 2:1 Kryptowaluty 
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W odniesieniu do Klientów detalicznych mających miejsce zamieszkania w Polsce, ograniczenia te 

nie dotyczą Doświadczonych Klientów Detalicznych (ERC), nowej kategorii klientów detalicznych, 

dla których KNF wprowadziła niższe wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających 

 (Decyzja KNF NR DAS.456.2.2019). 

Aby uzyskać status doświadczonego klienta detalicznego (należy złożyć pisemny wniosek), należy 

spełnić wszystkie wymienione poniżej warunki: 

A. klient detaliczny ma, w ciągu ostatnich 24 miesięcy: 

• otworzył transakcje na CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość 

w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 otwartych transakcji w ciągu 

czterech kwartałów; lub 

• otworzył transakcje na CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość 

w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 otwartych transakcji w ciągu 

czterech kwartałów; lub 

• otworzył transakcje na CFDS o łącznej wartości nominalnej stanowiącej co najmniej 

równowartość w złotych 2.000.000 euro, pod warunkiem, że w ciągu czterech kwartałów 

klient otworzył co najmniej 40 transakcji na kwartał; 

 

B.  klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę na temat instrumentów pochodnych, w tym 

CFD, potwierdzoną w następujący sposób: 

• poprzez uzyskanie odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności w 

następujących obszarach: Doradca Inwestycyjny, Makler Papierów Wartościowych, 

Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI 

Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednie wykształcenie specjalistyczne, lub 

• poprzez udział w szkoleniach w wymiarze co najmniej 50 godzin, z zakresu instrumentów 

pochodnych, w tym CFD, potwierdzony uzyskaniem odpowiednich certyfikatów 

wydanych po weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty prowadzące szkolenia, w 

okresie ostatnich 12 miesięcy; lub 

• poprzez potwierdzenie, że Klient prowadzi lub prowadził działalność lub pracę na 

podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę 

pełnienia funkcji, przez co najmniej rok, na stanowisku wymagającym wiedzy zawodowej 

związanej z otwieraniem transakcji na CFD lub innych instrumentach pochodnych. 

Doświadczonemu klientowi detalicznemu można zaoferować CFD z wyższym poziomem dźwigni, 

jednak pozostałe ograniczenia nadal będą obowiązywać. 
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Spółka może zastosować minimalny depozyt początkowy w wysokości 1% wartości nominalnej CFD 

(tj. poziom dźwigni 100:1), gdy instrumentem bazowym jest: 

• para walutowa, 

• jeden z następujących indeksów giełdowych: 

• Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); 

• Cotation Assistée en Continuum 40 (CAC 40); 

• Deutsche Boerse AG German Stock Index 30 (DAX30); 

• Dow Jones Industrial Average (DJIA); 

• Standard & Poors 500 (S&P 500); 

• NASDAQ Composite Index (NASDAQ), 

• NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); 

• Indeks Nikkei (Nikkei 225); 

• Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); 

• EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50); 

• GOLD 

Spółka zastrzega sobie prawo do poproszenia o dodatkowe dokumenty w celu oceny kategoryzacji 

klienta.  

Produkt (CFD na 

instrumenty 

bazowe takie jak 

poniżej) 

Minimalny 

wymóg dotyczący 

depozytu 

zabezpieczającego 

Maksymalna 

dźwignia 

Dla klientów 

detalicznych 

Minimalny 

wymóg dotyczący 

depozytu 

zabezpieczającego 

dla ERC 

Maksymalny 

efekt dźwigni 

dla ERC 

Główne pary 

walutowe, jak 

opisano powyżej 

3.33% 30:1 1% 100:1 

Nieznaczne pary 

walutowe, złoto, 

główne indeksy 

akcji 

5% 20:1 1% 100:1 

Towary inne niż 

złoto, nieistotne 

indeksy akcji 

10% 10:1 10% 10:1 

Poszczególne 

zapasy i inne 

wartości 

referencyjne 

20% 5:1 20% 5:1 

Kryptowaluty 50% 2:1 50% 2:1 
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Ustawienia dźwigni dla CFD bez dźwigni 

Wymóg depozytu zabezpieczającego dla CFD bez dźwigni jest ustawiony na 100% (tj. dźwignia 1:1).  

Ponieważ kontrakty CFD bez dźwigni są tak samo złożone jak inne produkty CFD, stosuje się ochronę 

dotyczącą Klientów detalicznych i określoną przez Dyrektywę CySEC DI87-09 (tj. ochronę przed 

ujemnym saldem i zasadę zamykania depozytu zabezpieczającego na podstawie rachunku na 

poziomie 50%). 
 

Produkt (CFD na 

instrumenty 

bazowe takie jak 

poniżej) 

Minimalny 

wymóg dotyczący 

depozytu 

zabezpieczającego 

Maksymalna 

dźwignia 

 

Poszczególne akcje 

*. 

100% 1:1 

Fundusze giełdowe 

(ETF)*. 

100% 1:1 

 

*Niezarządzane CFD mogą być oparte na dowolnym Instrumencie Bazowym oferowanym przez 

Spółkę według jej wyłącznego uznania. Spółka może według własnego uznania dodać lub usunąć dowolny 

instrument bazowy z oferowanych Niereglamentowanych CFD na Platformie Handlowej. 

 

Zróżnicowanie dźwigni dla poszczególnych produktów 

Ponieważ CFD odnoszą się do szerokiego zakresu zróżnicowanych klas aktywów bazowych i 

instrumentów finansowych, Spółka ustali współczynniki dźwigni dla takich instrumentów w 

oparciu o zmienność każdej konkretnej klasy aktywów bazowych i zmieni je odpowiednio w 

przypadku, gdy warunki rynkowe dla konkretnych klas aktywów zmienią się znacząco. Spółka 

zastrzega sobie prawo do zmniejszenia współczynników dźwigni dla CFD poprzez zwiększenie 

wymogu depozytu zabezpieczającego, z lub bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia, w 

celu rozwiązania problemu potencjalnej zmienności rynku i instrumentów finansowych. Spółka 

zastrzega sobie również prawo do zmniejszenia efektywnych współczynników dźwigni dla 

określonych produktów Forex poprzez zwiększenie wymagań dotyczących depozytu 

zabezpieczającego, z lub bez uprzedniego pisemnego powiadomienia, w celu rozwiązania 

problemu potencjalnej niestabilności rynku. 
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Ochrona przed ujemnym saldem 

Firma oferuje wszystkim swoim klientom Ochronę Negatywnego Salda poprzez zapewnienie, że 

maksymalna strata dla klientów w dowolnym momencie nigdy nie przekroczy ich dostępnych 

środków poprzez wykonanie automatycznych zleceń Stop Out na pozycjach klienta, gdy kapitał 

własny klienta zbliża się do poziomu zerowego. Oznacza to, że klient nigdy nie może stracić 

więcej środków niż kwoty zainwestowane w Spółkę, niezależnie od wielkości i kierunku pozycji, 

oraz wielkości możliwych strat inaczej implikowanych przez poziom dźwigni konta klienta.  

Ponadto, zgodnie z Dyrektywą CySEC DI87-09, Spółka stosuje zasadę zamknięcia depozytu 

zabezpieczającego na podstawie rachunku na poziomie 50% w odniesieniu do Klientów detalicznych, 

co oznacza, że jeśli poziom depozytu na rachunku spadnie poniżej 50% (Poziom Stop Out), jedna lub 

więcej otwartych pozycji zostanie zamknięta zgodnie z procedurą wyraźnie określoną w Warunkach 

Umowy. Margin Call jest uruchamiany przy 70%.  

 

Implikacje związane z zarządzaniem ryzykiem  

Ponieważ dźwignia finansowa może znacząco zwiększyć wielkość zysków lub strat z transakcji 

wykonywanych przez Spółkę, wpływ dźwigni finansowej na duże konta klientów może, w 

pewnych niekorzystnych warunkach, przekształcić się w istotne ryzyko dla bazy kapitałowej 

Spółki. Tak więc, Firma powinna monitorować na bieżąco rzeczywistą aktywność Klientów 

otrzymujących dźwignię wysokiego ryzyka w połączeniu z Podstawą Kapitałową Firmy i siłą 

finansową.  

Spółka będzie zawsze przestrzegać ram regulacyjnych dotyczących wymogów kapitałowych, a 

współczynniki dźwigni dozwolone dla jej Klientów nie będą w żaden sposób utrudniać Spółce 

spełnienia minimalnych wymogów kapitałowych opisanych w odpowiednich ramach 

regulacyjnych.  

W celu osiągnięcia powyższego, Spółka może podjąć dowolne działania lub kombinację 

następujących: 

• Zmniejszanie dźwigni na poszczególnych instrumentach (CFD na towary, energię, 

egzotyczne pary walutowe) 

• Zwiększenie Funduszy Własnych Spółki, tworząc tym samym Bufor Kapitałowy powyżej 

regulacyjnego minimum Funduszy Własnych Spółki, który będzie chronił Bazę 

Kapitałową Spółki w przypadku niekorzystnych ruchów rynkowych. 

• Wszelkie inne działania uznane za konieczne dla ochrony bazy kapitałowej i siły 

finansowej Spółki 
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Szczególne ograniczenia regulacyjne 

Środki interwencji produktowej ESMA, które zostały przyjęte jako krajowe środki interwencji 

produktowej przez organy regulacyjne państw członkowskich UE, nie ograniczają się do klientów 

mających siedzibę w EOG. Mają one zastosowanie do inwestorów detalicznych zamieszkałych 

zarówno w EOG, jak i w państwach trzecich. Reżim MiFID II nie dyskryminuje na podstawie 

lokalizacji klientów, ale raczej ma zastosowanie do usług świadczonych przez firmy inwestycyjne, 

które są upoważnione w EOG.  

Limity regulacyjne mogą istnieć również w innych jurysdykcjach, niezależnie od podziału 

klientów detalicznych na doświadczonych i mniej doświadczonych.  

 

Polska 

Zgodnie z decyzją KNF NR DAS.456.2.2019 ograniczenia związane z dźwignią finansową 

wprowadzone dla klientów detalicznych, nie dotyczą Doświadczonych Klientów Detalicznych 

(ERC), nowej kategorii klientów detalicznych, przy czym obowiązują poniższe warunki 

• zabezpieczenie w postaci zamknięcia pozycji w przypadku, gdy stan środków wpłaconych 

na rachunek spadnie poniżej 50%; 

• ochrona przed ujemnym saldem, czyli zapobieganie poniesieniu przez klienta strat 

przekraczających wartość zdeponowanych środków; 

• dostęp tylko do materiałów o i reklam CFD, które zawierają standardowe ostrzeżenie o 

ryzyku związanym z inwestowaniem w CFD, oraz 

• zakaz oferowania jakichkolwiek finansowych lub niefinansowych bonusów mających na 

celu zachęcenie klientów do inwestowania w CFD. 

Spółka będzie monitorować zmiany w przepisach dotyczących stosowania dźwigni finansowej lub 

ograniczeń w oferowaniu CFD we wszystkich krajach, w których oferuje swoje usługi,                                  

i odpowiednio dostosuje swoje warunki handlowe. 

 

Konflikt interesów 

Zgodnie z kulturą Firmy i polityką uczciwego traktowania klientów, niniejszym przypominamy 

naszym Klientom, że Firma może być stroną transakcji. Firma przyjmie, w miarę możliwości, 

niezbędne środki w celu uniknięcia wszelkich potencjalnych konfliktów interesów lub rozwiązania 

wszelkich istniejących konfliktów interesów pomiędzy nią lub osobami z nią związanymi                        

a Klientem, lub pomiędzy jej klientami, zgodnie z jej Polityką Konfliktu Interesów. 
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Zmiany w polityce  

Firma zastrzega sobie prawo do przeglądu i/lub zmiany swojej Polityki i ustaleń, gdy tylko uzna 

to za stosowne lub gdy nastąpi istotna zmiana w ramach legislacyjnych/regulacyjnych, lub w profilu 

ryzyka Firmy lub w procedurach wewnętrznych, lub gdy Firma uzna to za konieczne zgodnie z 

warunkami Umowy z Klientem. 

 

 


