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Forex TB Limited — POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ I POSTĘPOWANIA W 
NAJLEPSZYM INTERESIE 

 
 
1. Wprowadzenie 

 

1.1. Udostępniamy Ci (naszemu klientowi lub potencjalnemu klientowi) podsumowanie niniejszej 

Polityki realizacji zleceń i postępowania („Polityka”) w najlepszym interesie zgodnie z 

postanowieniami ustawy (L. 87(Ι)/2017) z 2017 roku o usługach inwestycyjnych i działalności 

inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych („Ustawa”), która została później znowelizowana. 

Zgodnie z Ustawą spółka Forex TB Limited („Spółka”, „my”) jest zobowiązana do podejmowania 

wszelkich stosownych działań, aby działać w najlepszym interesie swoich klientów podczas 

realizacji zleceń klientów i osiągania jak najlepszych wyników podczas realizacji zleceń klientów, 

a także do przestrzegania, w szczególności, zasad określonych w Ustawie podczas świadczenia 

usług inwestycyjnych. 

Otwierając konto handlowe, wyrażasz swoją wyraźną zgodę na realizację Twoich Zleceń poza 

rynkiem regulowanym (np. licencjonowaną europejską giełdą) lub alternatywnym systemem 

obrotu (np. europejskim systemem obrotu finansowego). 

Otwierając u nas konto, wyrażasz zgodę na realizowanie Twoich zleceń zgodnie z obowiązującą 

Polityką. 

Spółka realizuje zlecenia klientów odnośnie kontraktów na różnice kursowe („CFD”) spośród 

szerokiej gamy klas aktywów, takich jak akcje, towary, indeksy, pary walutowe (FX) i waluty 

wirtualne (kryptowaluty). W niniejszej Polityce kontrakty CFD mogą być nazywane Instrumentami 

finansowymi. 

 
2. Zakres 

 

2.1. Niniejsza Polityka ma zastosowanie zarówno wobec klientów detalicznych, jak i 

profesjonalnych (jak zostało to określone w Polityce kategoryzacji klientów Spółki, którą można 

znaleźć na stronie internetowej Spółki pod adresem (Kliknij tutaj). Jeśli Spółka sklasyfikuje Klienta 

jako Uprawnionego kontrahenta, niniejsza Polityka nie będzie go obowiązywać. 

 
2.2. Niniejsza Polityka ma obowiązuje podczas realizacji zleceń klienta w jego imieniu, w zakresie 

wszystkich rodzajów kontraktów CFD oferowanych przez Spółkę. 

 
3. Czynniki najlepszej realizacji zleceń: 

 

3.1. Podczas realizacji zleceń klientów podejmiemy wszelkie stosowne działania mające na celu 

osiągnięcie/uzyskanie możliwie najlepszych dla klientów wyników/rezultatów („Najlepsza 

realizacja zleceń”), uwzględniając cenę, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo realizacji 
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oraz rozliczenie, wielkość, charakter lub wszelkiego rodzaju inne aspekty dotyczące realizacji 

zlecenia („Czynniki najlepszej realizacji zleceń”), w następujący sposób: 

(a) Cena: 

Spread BID – ASK: Spółka będzie dokonywać kwotowania dwóch cen dla każdego kontraktu CFD: 

wyższą cenę (ASK), po której klient może kupić (zająć długą pozycję) dany kontrakt CFD i niższą 

cenę (BID), po której klient może sprzedać (zająć krótką pozycję) dany kontrakt CFD. Ceny kupna 

(ASK) i sprzedaży (BID) nazywane są wspólnie cenami Spółki. Różnica między ceną niższą a ceną 

wyższą danego kontraktu CFD nazywana jest spreadem. 

 Ceny Spółki: Spółka dokonuje ona kwotowania cen dla klientów, które zostały dostarczone przez 

system wykonywania zleceń (zobacz pkt 7). System wykonywania zleceń oblicza i podaje własne 

ceny transakcyjne danego kontraktu CFD w odniesieniu do cen odpowiednich aktywów 

bazowych, które uzyskuje on z zaufanych, zewnętrznych źródeł wyceny osób trzecich (tj. 

notowania). Ceny Spółki można znaleźć na jej platformach inwestycyjnych. Spółka aktualizuje 

ceny tak często, jak pozwalają na to ograniczenia technologiczne i komunikacyjne. 

Głównym sposobem, w jaki Spółka upewnia się, że Klient otrzymuje najlepszą cenę jest 

upewnienie się, że spread ceny kupna/sprzedaży oblicza się w odniesieniu i w porównaniu z 

szeroką gamą dostawców cen bazowych i źródeł danych. W wyniku tego kwotowania cen są 

niezależnie monitorowane przez Spółkę w stosunku do innych kwotowań cen pochodzących od 

niezależnych dostawców danych rynkowych. Ma to na celu zapewnienie dokładności i spójności 

danych, konkurencyjne i sprawiedliwe odzwierciedlenie klientom ceny rynkowej, a także 

uniknięcie możliwości arbitrażu. Ponadto Spółka systematycznie sprawdza swój system 

wykonywania zleceń, aby upewnić się, że oferuje odpowiednie i konkurencyjne ceny. 

Pomimo faktu, że Spółka podejmuje wszelkie kroki, które uważa za stosowne, aby uzyskać dla 

Klientów możliwie najlepsze wyniki, nie gwarantuje ona, że podczas realizacji zlecenia, jego cena 

będzie bardziej korzystna od tej, która może być dostępna u innego operatora. 

Zlecenia oczekujące: Zlecenia typu Buy Limit, Buy Stop, Stop Loss i Take Profit na otwartej krótkiej 

pozycji są realizowane po cenie sprzedaży (ASK). Zlecenia typu Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss i 

Take Profit na otwartej długiej pozycji są realizowane po cenie kupna (BID). 

Jeśli cena osiągnie poziom ustawionego przez Ciebie zlecenia, takiego jak: Stop Loss, Take Profit, 

Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit lub Sell Stop, tego typu zlecenia są automatycznie realizowane. 

Jednakże w określonych warunkach inwestycyjnych realizacja zleceń (Stop Loss, Take Profit, Buy 

Limit, Buy Stop, Sell Limit lub Sell Stop) po cenie zleconej przez Klienta może okazać się 

niemożliwa. W takim przypadku Spółka ma prawo realizować zlecenia po pierwszej dostępnej 

cenie. Taka sytuacja może mieć miejsce, na przykład, w okresie gwałtownych wahań cen, jeśli w 

ciągu jednej sesji giełdowej cena zanotuje wzrost lub spadek do tego stopnia, że inwestowanie 

zostaje zawieszone lub ograniczone zgodnie z zasadami odpowiedniej giełdy albo może się to 

wydarzyć podczas otwarcia sesji giełdowej. Minimalny poziom umożliwiający składanie zleceń 

Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit i Sell Stop dla danego kontraktu CFD jest 
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określony w Umowie z klientem i/lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: (Kliknij tutaj). 

 

(b) Koszty: 

Aby otworzyć pozycję w zakresie pewnych rodzajów kontraktów CFD Klient może mieć obowiązek 

zapłacić prowizję lub opłaty związane z finansowaniem. Ich kwoty są ujawnione na stronie 

internetowej Spółki i/lub platformie inwestycyjnej. 

Prowizje: Prowizje mogą być pobierane albo w postaci określonej wartości procentowej ogólnej 

wartości transakcji albo w formie stałej kwoty. Więcej informacji na temat prowizji można znaleźć 

na stronie internetowej Spółki i/lub w dokumencie Ogólne opłaty. 

 

Opłata związana z finansowaniem: W przypadku opłat związanych z finansowaniem wartość 

otwartych pozycji w zakresie niektórych rodzajów kontraktów CFD zostaje powiększona lub 

obniżona o codzienną opłatę związaną z finansowaniem „stawki swap” w całym okresie 

wygaśnięcia kontraktu CFD (tj. do czasu zamknięcia pozycji). Opłaty związane z finansowaniem są 

oparte na obowiązujących na rynku stopach procentowych, które mogą się różnić w czasie. 

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących, codziennych opłat związanych z 

finansowaniem są dostępne na platformie inwestycyjnej Spółki. 

Prowizje i opłaty związane z finansowaniem w zakresie wszystkich rodzajów oferowanych przez 

Spółkę kontraktów CFD nie wchodzą w skład cen notowanych Spółki, a zamiast tego są pobierane 

wyłącznie z konta Klienta. 

Jeśli w dowolnym czasie Spółka zdecyduje się nie pobierać wspomnianych kosztów, nie będzie to 

traktowane jako odstąpienie od prawa do stosowania ich w przyszłości, z wcześniejszym 

powiadomieniem określonym w Umowie z klientem, która znajduje się na stronie internetowej 

Spółki. Takie powiadomienie może zostać wysłane osobiście do Klienta i/lub zamieszczone na 

stronie internetowej Spółki. 

 
(c) Szybkość realizacji: 

Spółka nie realizuje zleceń Klienta w ramach kontraktów CFD jako transakcji bezpośrednich wobec 

Klienta, to znaczy, że Spółka sama nie jest systemem wykonywania zleceń w zakresie realizacji 

zlecenia klienta, jak zostało to określone Dyrektywie Komisji o numerze 2006/73/EC 

wprowadzającej w życie Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). Spółka 

organizuje realizację zleceń klientów w systemie wykonywania zleceń. Realizacja zleceń klientów 

ma dla Spółki istotne znaczenie i dokłada ona wszelkich starań, aby oferować wysoką szybkość 

realizacji w ramach ograniczeń technologicznych i komunikacyjnych. Na przykład, w sytuacji gdy 

Klienci korzystają z połączenia bezprzewodowego lub modemu albo jakiegokolwiek innego środka 

komunikacji, który może skutkować słabym połączeniem internetowym, może to spowodować 

niestabilne połączenie z platformą inwestycyjną Spółki, co może skutkować tym, że Klient złoży 

swoje zlecenie z opóźnieniem i z tego powodu jego zlecenia będą realizowane po lepszej lub 
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gorszej obowiązującej cenie oferowanej przez Spółkę. 

 

(d) Prawdopodobieństwo realizacji: 

Spółka organizuje realizację zleceń klientów u osób trzecich (tj. w systemie wykonywania zleceń). 

Z tego powodu czasami realizacja zleceń może być utrudniona. Prawdopodobieństwo realizacji 

zależy od dostępności cen w systemie wykonywania zleceń. W niektórych przypadkach 

zorganizowanie realizacji zlecenia może okazać się niemożliwe. Na przykład m.in. w 

następujących przypadkach: w trakcie informowania o ważnych wydarzeniach gospodarczych, w 

momencie rozpoczęcia się sesji giełdowej, w trakcie wysokiej zmienności na rynkach, podczas 

której ceny mogą ulec znacznym wzrostom lub spadkom odbiegającym od deklarowanych cen, 

gdy następuje gwałtowna zmiana cen, kiedy płynność jest niewystarczająca, aby zrealizować 

określony wolumen po zadeklarowanej cenie, gdy wystąpiło wydarzenie powstałe na skutek 

działania siły wyższej. 

W przypadku gdy Spółka nie jest w stanie zrealizować zlecenia odnośnie ceny albo wielkości lub 

innej kwestii, zlecenie nie zostanie zrealizowane. W dodatku Spółka w każdej chwili i według 

własnego uznania ma prawo odrzucić lub odmówić przekazania lub organizacji realizacji 

dowolnego zlecenia lub wniosku bądź instrukcji Klienta bez uprzedniego zawiadomienia czy 

wyjaśnienia w przypadkach wskazanych w Umowie z klientem, która znajduje się pod adresem 

(Kliknij tutaj). 

 

(e) Prawdopodobieństwo rozkonta: 

Spółka może kontynuować rozrachunek wszystkich transakcji przed ich realizacją. Instrumenty 

finansowe w postaci kontraktów CFD oferowanych przez Spółkę nie obejmują fizycznej dostawy 

aktywów bazowych, więc nie następuje ich fizyczny rozrachunek tak jak w przypadku, gdyby 

Klient kupił akcje. Wszystkie kontrakty CFD są rozliczane w gotówce. 

 
(f) Wielkość zlecenia: 

Wszystkie zlecenia są składane w wartościach pieniężnych. Klient będzie w stanie złożyć 

zamówienie(-a) pod warunkiem, że będzie mieć wystarczającą ilość środków na swoim koncie 

handlowym. Ogólnie rzecz biorąc, Spółka nie bierze pod uwagę wielkości zlecenia podczas 

przyjmowania, planowania lub nadawania priorytetu jego realizacji. Jednakże realizacja zleceń 

podlega względom dotyczącym ich wielkości, w tym minimalnej wielkości transakcji. 

Minimalna wielkość zlecenia wynosi 0,01 lota. Maksymalna wielkość transakcji różni się w 

zależności od aktywów bazowych. Można ją znaleźć na platformie inwestycyjnej. 

W niektórych przypadkach, jeśli chcesz zrealizować zlecenie o dużej wielkości (powyżej średniej 

wielkości zlecenia), cena może być mniej korzystna. Niezależnie od powyższego Spółka zastrzega 

sobie prawo do nieprzyjęcia zlecenia, w przypadku gdy jego wielkość jest duża, a Spółka nie może 

go spełnić lub z jakiegokolwiek innego powodu wskazanego w Umowie z klientem, która znajduje 
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się pod adresem (Kliknij tutaj) 

 

(g) Wpływ na rynek: 

Niektóre czynniki mogą gwałtowanie wpłynąć na cenę instrumentu/produktu bazowego, z 

którego pochodzi cena notowana Spółki, a także na pozostałe czynniki wymienione w tym 

dokumencie. Spółka podejmie wszelkie stosowne działania, aby uzyskać możliwie najlepsze dla 

Klientów wyniki. 

Spółka nie uważa powyższej listy za pełną, a kolejność przedstawienia powyższych czynników nie 

będzie uznawana za czynnik o najwyższym priorytecie. 

 

3.2. Rodzaje zleceń dostępnych w ramach inwestowania w kontrakty CFD: 
 

Określony opis zlecenia Klienta może mieć wpływ na jego realizację. Poniżej można zobaczyć 

różne rodzaje zleceń, które Klient może złożyć: 

 

 
Zlecenie(-a) realizacji rynkowej 

Zlecenie rynkowe to zlecenie kupna lub sprzedaży kontaktu CFD tak szybko, jak to możliwe po 

obowiązującej cenie rynkowej. Realizacja wspomnianego zlecenia skutkuje otwarciem pozycji 

inwestycyjnej. Kontrakty CFD kupuje się po cenie sprzedaży (ASK) i sprzedaje po cenie kupna 

(BID). Zlecenia Stop Loss i Take Profit mogą być powiązane ze zleceniem rynkowym. Zlecenia 

rynkowe są oferowane dla wszystkich rodzajów kont. 

Przejdź do platformy inwestycyjnej i zapoznaj się z rodzajami zleceń dostępnych w zakresie 
aktywów bazowych. 

 
Zlecenie(-a) realizowane natychmiastowo 

Zlecenie natychmiastowe to zlecenie kupna lub sprzedaży po cenie widocznej na platformie w 

chwili jego złożenia. Jeśli do czasu aż Spółka otrzymała cenę, uległa ona zmianie na rynku, klient 

otrzyma ponowne kwotowanie z możliwością zaakceptowania lub odrzucenia go. 

Przejdź do platformy inwestycyjnej i zapoznaj się z rodzajami zleceń dostępnych w zakresie 
aktywów bazowych. 

 
Zlecenie(-a) oczekujące 

To zlecenie kupna lub sprzedaży kontraktu CFD w przyszłości po możliwie najlepszej cenie, jak 

tylko osiągnie on określoną cenę. Spółka oferuje następujące rodzaje Zleceń oczekujących: 

Zlecenia Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit lub Sell Stop w ramach kontraktów CFD dla kont 

handlowych. 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/
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Zlecenie oczekujące to zlecenie, które pozwala użytkownikowi na kupno lub sprzedaż kontraktu 

CFD w przyszłości po określonej wcześniej cenie. Wspomniane zlecenia oczekujące są realizowane 

po tym, jak cena osiągnie pożądany poziom. Jednakże należy zwrócić uwagę na to, że w 

określonych warunkach inwestycyjnych realizacja tych zleceń po cenie zleconej przez Klienta 

może okazać się niemożliwa. W takim przypadku Spółka ma prawo realizować zlecenia po 

pierwszej dostępnej cenie. Taka sytuacja może mieć miejsce, na przykład, w okresie gwałtownych 

wahań cen, jeśli w ciągu jednej sesji giełdowej cena zanotuje wzrost lub spadek do tego stopnia, 

że inwestowanie zostaje zawieszone lub ograniczone zgodnie z zasadami odpowiedniej giełdy 

albo wystąpi brak płynności lub może się to wydarzyć podczas otwarcia sesji giełdowej. 

Należy zwrócić uwagę na to, że zlecenia Stop Loss i Take Profit mogą być powiązane ze zleceniem 

oczekującym. Ponadto zlecenia oczekujące działają do czasu ich anulowania. Zlecenia oczekujące 

są oferowane dla wszystkich rodzajów kont. Zlecenia oczekujące są realizowane jako zlecenia 

rynkowe. 

 
Zlecenie Take Profit 

Zlecenie Take Profit jest przeznaczone do czerpania zysków, gdy cena kontraktu CFD osiągnęła 

określony poziom. Realizacja wspomnianego zlecenia skutkuje całkowitym zamknięciem 

wszystkich pozycji. Zawsze jest to związane ze zleceniem otwarcia, rynkowym lub oczekującym. 

Zgodnie z tym rodzajem zlecenia platforma inwestycyjna Spółki sprawdza czy długie pozycje z 

ceną kupna (BID) spełniają jego warunki (wysokość zlecenia zawsze jest ustalana powyżej bieżącej 

ceny kupna) i tak samo postępuje z krótkimi pozycjami z ceną sprzedaży (ASK) (wysokość zlecenia 

zawsze jest ustalana poniżej bieżącej ceny sprzedaży). 

 
Zlecenie Stop Loss 

Zlecenie Stop Loss wykorzystuje się, aby zminimalizować straty, jeśli cena kontraktu CFD zaczęła 

podążać w nierentownym kierunku. Jeśli cena kontraktu CFD osiągnie wspomniany poziom Stop 

Loss, wszystkie pozycje zostaną automatycznie zamknięte. Takie zlecenia zawsze są związane ze 

zleceniem otwarcia, rynkowym lub oczekującym. Zgodnie z tym rodzajem zleceń platforma 

inwestycyjna Spółki sprawdza czy długie pozycje z ceną kupna (BID) spełniają jego warunki 

(wysokość zlecenia zawsze jest ustalana poniżej bieżącej ceny kupna) i tak samo postępuje z 

krótkimi pozycjami z ceną sprzedaży (ASK) (wysokość zlecenia zawsze jest ustalana powyżej 

bieżącej ceny sprzedaży). 

 
3.3. Praktyki realizacji zleceń w zakresie kontraktów CFD 

 

(a) Poślizg cenowy 
 
Ostrzeżenie: podczas inwestowania w kontrakty CFD może wystąpić poślizg cenowy. Taka 

sytuacja ma miejsce jeśli w momencie gdy zlecenie jest prezentowane do realizacji określona cena 

przedstawiona klientowi może być niedostępna. Z tego powodu wspomniane zlecenie będzie 

zrealizowane po cenie zbliżonej lub odbiegającej o kilka pipsów od tej, która została zlecona przez 
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Klienta. Więc poślizg cenowy to różnica między oczekiwaną ceną zlecenia, a tą, po której zlecenie 

faktycznie jest zrealizowane. Jeśli cena, po której jest ono zrealizowane jest lepsza niż ta, którą 

zlecił Klient, nazywa się to dodatnim poślizgiem. Jeśli cena, po której jest ono zrealizowane jest 

gorsza niż ta, którą zlecił Klient, nazywa się to ujemnym poślizgiem. Należy pamiętać, że poślizg 

cenowy jest normalną częścią inwestowania w kontrakty CFD. Poślizg cenowy najczęściej 

występuje podczas okresów braku płynności lub wysokiej zmienności (na przykład ze względu na 

publikacje wiadomości, wydarzenia gospodarcze, w trakcie wysokiej zmienności na rynkach, 

podczas której ceny mogą ulec znacznym wzrostom lub spadkom odbiegającym od 

deklarowanych cen, gdy następuje gwałtowna zmiana cen, kiedy płynność jest niewystarczająca, 

aby zrealizować określony wolumen po zadeklarowanej cenie, w trakcie otwarcia na rynkach i 

wystąpienia innych czynników), która sprawia, że realizacja danego zlecenia po określonej cenie 

jest niemożliwa. Innymi słowy, Twoje zlecenia mogą nie być zrealizowane po zadeklarowanej 

cenach. 

 
Poślizg cenowy może wystąpić we wszystkich oferowanych przez nas rodzajach kont. Należy 

zwrócić uwagę na to, że poślizg cenowy może też wystąpić podczas realizacji zleceń Stop Loss, 

Take Profit i innych (zobacz powyższy punkt 3.2). Nie gwarantujemy realizacji Twoich zleceń po 

określonej cenie. Jednakże potwierdzamy, że Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po drugiej, 

najlepszej cenie od ceny, którą określiłeś w swoim zleceniu. 

3.4. Różne rodzaje kont handlowych w ramach kontraktów CFD: 
 

Spółka oferuje różne rodzaje kont handlowych. Na przykład: Rachunek Podstawowy, Silver, Gold, 

Platinum, Diamond itd. Pod tym względem minimalna wysokość pierwszej wpłaty, spready, 

swapy, wielkości prowizji (jeśli dotyczą) dostępne kontrakty futures itd. mogą różnić się zgodnie 

z rodzajem konta handlowego. Więcej informacji na temat różnych rodzajów oferowanych kont 

handlowych można znaleźć na stronie internetowej Spółki pod adresem (Kliknij tutaj). 

 

4. Kryteria najlepszej realizacji zleceń 
 

4.1. Podczas realizacji zleceń klientów Spółka bierze pod uwagę następujące kryteria w celu 

określania względnego znaczenia czynników najlepszej realizacji zleceń opisanych w powyższym 

punkcie 3: 

a) charakterystyka klienta, w tym sklasyfikowanie go jako klienta detalicznego lub 

profesjonalnego; 

b) charakterystyka zlecenia klienta; 

c) charakterystyka instrumentów finansowych, które są przedmiotem zlecenia; 

d) charakterystyka systemu wykonywania zleceń, do którego dane zlecenie jest skierowane; 
 
Spółka określa względne znaczenie czynników najlepszej realizacji zleceń zgodnie ze 

wspomnianymi wyżej kryteriami, wykorzystując swój osąd i doświadczenie w świetle dostępnych 

https://www.forextb.com/eu/
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na rynku informacji i uwzględnia uwagi zawarte na punkcie 3. Spółka przydziela następujące 

poziomy znaczenia czynnikom najlepszej realizacji zleceń: 

 

 CZYNNIK POZIOM 

ZNACZENIA 

UWAGI 

Cena Wysoki Spółka zdecydowanie stawia na jakość i poziom 

danych dotyczących cen, które otrzymuje ze źródeł 

zewnętrznych (tj. systemu wykonywania zleceń) w 

celu zapewnienia klientom konkurencyjnych 

kwotowań cen. 

Koszty Wysoki Spółka podejmuje wszelkie stosowne działania w 

celu utrzymania kosztów transakcji na możliwie 

niskim i konkurencyjnym poziomie. 

Szybkość realizacji Wysoki Dla każdego inwestora szybkość realizacji i 

możliwość poprawy ceny to czynniki kluczowe. Stale 

je monitorujemy, aby upewnić się, że utrzymujemy 

wysokie standardy jakości realizacji. 

Prawdopodobi

eństwo 

realizacji 

Wysoki Mimo że zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia 

zlecenia klienta, naszym celem jest realizowanie, w 

miarę możliwości, wszystkich zleceń klientów. 

Prawdopodobi

eństwo 

rozkonta 

Średni Zobacz odpowiedni opis w części Czynniki najlepszej 

realizacji zleceń (patrz punkt 3.3). 

Wielkość zlecenia Średni Zobacz odpowiedni opis w części Czynniki najlepszej 

realizacji zleceń (punkt 3 w zakresie kontraktów CFD). 

Wpływ na rynek Średni Zobacz odpowiedni opis w części Czynniki najlepszej 

realizacji zleceń (punkt 3). 

Charakter zlecenia Średni Zobacz odpowiedni opis w części Czynniki najlepszej 

realizacji zleceń (punkt 3). 
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W przypadku gdy Spółka realizuje zlecenie w imieniu Klienta detalicznego, najlepszy możliwy 

wynik zostanie określony w kategoriach łącznego wynagrodzenia, stanowiącego cenę 

instrumentu finansowego oraz koszty związane z realizacją, które obejmują wszystkie wydatki 

poniesione przez Klienta bezpośrednio w związku z realizacją zlecenia, w tym opłaty w ramach 

systemu wykonywania zleceń, opłaty z tytułu rozliczania i rozkonta oraz wszelkie inne opłaty 

wnoszone na rzecz stron trzecich uczestniczących w realizacji tego zlecenia. 

W celu możliwie najlepszego realizacji zlecenia, gdy dostępny jest więcej niż jeden system 

wykonywania zleceń, do którego można przekazać zlecenie do realizacji, oraz w celu dokonania 

oceny i porównania wyników dla klienta, które mógłby on osiągnąć przez przekazanie zlecenia 

poszczególnym systemom wykonywania zleceń (patrz poniższy punkt 7), w których możliwe jest 

wykonanie zlecenia, własne opłaty i koszty Spółki z tytułu przekazania zlecenia każdemu 

właściwemu systemowi wykonywania zleceń będą brane pod uwagę przy dokonywaniu tej oceny. 

Spółka nie ustala struktury prowizji ani nie pobiera ich w sposób niesprawiedliwie dyskryminujący 

różne systemy wykonywania zleceń. 

5. . Dokładne instrukcje klienta 
 

5.1. W przypadku gdy klient przekaże określoną instrukcję lub zostanie ona przekazana w jego 

imieniu (np. wypełniona w wymaganych polach podczas składania zlecenia na platformie 

inwestycyjnej Spółki) i będzie dotyczyć zlecenia lub określonego jego elementu, Spółka, w miarę 

możliwości, zrealizuje zlecenie klienta, ściśle przestrzegając jego dokładnych instrukcji. 

OSTRZEŻENIE: Należy zwrócić uwagę na fakt, że podanie szczegółowych instrukcji przez klienta 

może uniemożliwić Spółce podjęcie działań, które opracowała i zawarła w niniejszej Polityce w 

celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dotyczących realizacji tych zleceń w zakresie 

elementów objętych tymi instrukcjami. Jednakże w takim przypadku uznaje się, że Spółka wypełni 

swój obowiązek i podejmie wszelkie stosowne działania, aby uzyskać możliwie najlepsze dla 

klientów wyniki. 

5.2. Zasady inwestowania na określonych rynkach lub warunki rynkowe mogą uniemożliwić 

Spółce przestrzeganie pewnych instrukcji klienta. 

6. Realizacja zleceń klienta 
 

6.1. Podczas realizacji zleceń klienta Spółka będzie spełniać następujące warunki: 
 

a) upewni się, że zlecenia realizowane w imieniu klientów są niezwłocznie i dokładnie 

rejestrowane oraz przydzielane; 

 

b) w przeciwnym razie kolejno i niezwłocznie przeprowadzi porównywalne zlecenie klienta, 

chyba że charakterystyka zlecenia lub warunki panujące na rynku sprawią, że będzie to 

niewykonalne lub zaszkodzi to interesom klienta; poinformuje Klientów detalicznych o 

wszelkich istotnych trudnościach związanych z prawidłowym wykonaniem ich zleceń 
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niezwłocznie po uświadomieniu sobie tych trudności. 

 
7. Systemy wykonywania zleceń 

 

7.1. Systemy wykonywania zleceń to podmioty, do których składane do realizacji i realizowane są 

zlecenia związane z instrumentami finansowymi. Spółka samodzielnie nie realizuje zleceń 

klientów związanych z instrumentami finansowymi jako transakcji bezpośrednich wobec Klienta. 

Spółka korzysta z instytucji finansowej osób trzecich jako systemu wykonywania zleceń. Obecnie 

wykorzystywany przez Spółkę system wykonywania zleceń to KTRADE (PTY) Limited. 

Spółka ocenia i wybiera system wykonywania zleceń na podstawie szeregu kryteriów, w tym 

m.in.: statusu regulacyjnego instytucji, możliwości realizacji dużej ilości zleceń, szybkości 

realizacji, konkurencyjności stawek prowizji i spreadów, a także innych aspektów wynikających ze 

jej strategii biznesowej. 

W przypadku gdy dostępny jest tylko jeden system wykonywania zleceń, najlepszą realizację 

zleceń osiąga się przez realizowanie ich za jego pomocą. Najlepsza realizacja zleceń to proces, 

który uwzględnia różne czynniki, a nie jej wynik. Oznacza to, że gdy Spółka realizuje zlecenie 

klienta, musi ona robić to zgodnie ze swoją polityką realizacji zleceń. Spółka nie gwarantuje, że w 

każdym przypadku uda się jej otrzymać dokładnie taką cenę, jaką zlecił klient. W każdym razie, 

wspomniane czynniki mogą doprowadzić do innych rezultatów w ramach danej transakcji. 

System wykonywania zleceń może ulec zmianie według własnego uznania Spółki z uprzednim 

powiadomieniem klientów co najmniej jeden (1) dzień roboczy wcześniej na stronie internetowej. 

7.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że transakcje związane z instrumentami finansowymi 

zawarte za pośrednictwem Spółki nie są realizowane na znanej giełdzie / rynku regulowanym, 

zamiast tego są one realizowane w obrocie pozagiełdowym (OTC) i jako takie mogą narażać 

Klienta na wyższe ryzyko niż regulowane transakcje / zlecenia giełdowe. 

 8. Zgoda klienta 
 

8.1. Zawierając ze Spółką Umowę z klientem obejmującą świadczenie usług inwestycyjnych, Klient 

przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że obecna polityka jest wiążąca, tj. niniejsza 

Polityka stanowi część Umowy z klientem, która znajduje się pod adresem (Kliknij tutaj). Celem 

Niniejszej Polityki nie jest stanowienie wyłącznej podstawy w zakresie oceny decyzji Klienta 

dotyczącej inwestowania w kontrakty CFD. 

 

9. Zmiany w niniejszej Polityce i informacje dodatkowe 
 

9.1. Spółka zastrzega sobie prawo do sprawdzania i/lub zmiany swojej Polityki i jej postanowień, 

w każdym przypadku, w którym będzie uważać to za stosowne zgodnie z postanowieniami 

Umowy z klientem. Należy zaznaczyć, że Spółka nie powiadomi klientów o poszczególnych 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/
https://www.24cm.com/eu/wp-content/uploads/24cm/eu/2018/04/Client-Agreement.pdf
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zmianach niebędących istotnymi zmianami niniejszej Polityki i w związku z tym klienci powinni 

regularnie odwiedzać stronę internetową Spółki pod adresem (Kliknij tutaj), na której dostępna 

jest najbardziej aktualna wersja niniejszej Polityki. 

9.2. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji i/lub masz jakiekolwiek pytania na temat 

niniejszej polityki, skieruj wniosek i/lub pytania na adres info@forextb.com. 

https://www.24cm.com/eu/wp-content/uploads/24cm/eu/2018/05/F1Markets-best-interest-and-orders-execution-policy.pdf
https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/
http://www.rodelerltd.com/24option/en/bestexecutionpolicy_24option.pdf
mailto:info@forextb.com

