
 

 

         

ForexTB — OGÓLNE OPŁATY 

 

Poniżej znajdują się informacje dotyczące odpowiednich opłat dla klientów ForexTB. 
 

1. Opłaty za wypłaty 
 
ForexTB nie pobiera żadnych opłat za wypłatę, jednak klienci mogą podlegać opłatom za 

wypłatę określonym i pobieranym przez dostawcę usług płatniczych lub bank zaangażowany 

w przelew: 

 

Metoda Właściwe opłaty 

Karty kredytowe/debetowe 3,5% 

 

Przelew bankowy 
30 USD 

30 EUR 

30 GBP 

e-portfele: 

Neteller 

Skrill 

PayPal 

 

3,5% 

2,0% 

4,5% 

 
2. Opłaty za konta nieaktywne/uśpione 

Opłaty mogą pozostawać do zapłaty przez Klienta ze względu na fakt, że platforma inwestycyjna 

ciągle jest dla niego dostępna w zakresie inwestycji, niezależnie od jego rzeczywistego z niej 

korzystania. Jeśli na koncie handlowym Klienta przez okres przynajmniej jednego (1) miesiąca nie 

są przeprowadzane żadne transakcje (wpłaty, wypłaty lub działalność inwestycyjna), jego konto 

handlowe zostaje uznane za „nieaktywne”, a Spółka zastrzega sobie prawo do pobierania z konta 

handlowego Klienta miesięcznej opłaty za konta nieaktywne w zamian za zapewnianie ciągłej 

dostępności do konta inwestycyjnego Klienta. Klient wyraża zgodę i zobowiązuje się do uiszczania 

od czasu do czasu stosownych opłat, o których został powiadomiony, a także przyjmuje do 

wiadomości, że od wszelkich środków, które są przechowywane przez Spółkę w imieniu Klienta, 

możemy odjąć wspomnianą opłatę. Klientowi zostanie naliczana miesięczna opłaty za konta 

nieaktywne w kwocie 80 EUR (osiemdziesiąt euro) do czasu, aż jego konto handlowe będzie 

ponownie aktywne. 

W związku z powyższym i w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia (tj. siły wyższej, 

pożaru, powodzi, wypadku, terroryzmu, strajku, epidemii lub choroby, sporów pracowniczych), 

które uniemożliwia Klientowi zalogowanie się na swoim koncie handlowym, Klient musi 

powiadomić o tym Spółkę i dostarczyć dodatkowe dowody potwierdzające wystąpienie i 

prawdziwość takiego nieprzewidzianego zdarzenia. Po takim powiadomieniu Spółka zbada całą 

dokumentację dostarczoną przez Klienta i prawdziwość takiego nieprzewidzianego zdarzenia oraz 

zwróci Klientowi pieniądze za pobrane opłaty za konta nieaktywne.  

 



 

 

3. Informacje na temat spreadu 

Spread to różnica pomiędzy ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask). Wspomniana różnica 

odzwierciedla koszt poniesiony z tytułu otwarcia pozycji, który różni się w zależności od danego 

instrumentu. Przedstawia się ją w pipsach. Uzyskując dostęp do platformy inwestycyjnej przez swój 

konto w Spółce, Klient będzie w stanie odszukać wartość pipsa w zakresie wszystkich naszych 

instrumentów. 

 
4. Informacje na temat swapu 

Swap to odsetki dodane lub odjęte od wartości pozycji Klienta, które są naliczane tylko wtedy, gdy 

dana pozycja zostaje utrzymana otwarta przez noc. Wspomniana operacja jest przeprowadzana o 

godzinie 00:00 (GMT +2 DST) a właściwa kwota zostaje automatycznie przewalutowana na walutę 

konta Klienta. 

 
Stawka swap jest obliczana raz dziennie, w każdy dzień tygodnia, w którym pozycja jest 

przetrzymywana (tzw. rollover). Wyjątkiem jest środa, podczas której naliczana jest trzykrotna 

stawka, aby nadrobić swap weekendowy, który jest naliczany z wyprzedzeniem (tj. 7 swapów w 5 

dni inwestycyjnych). Uzyskując dostęp do platformy inwestycyjnej przez swój konto, w karcie 

odpowiednie/bieżące naliczane stawki, Klient będzie w stanie odszukać wartość stawki swap 

naliczanej w zakresie każdego instrumentu. Ze względu na warunki rynkowe (zmiany w 

wysokościach stóp procentowych, zmienność. płynność itp.) i różne kwestie związane z ryzykiem, 

według uznania Spółki, wysokość stawek może szybko ulec zmianie. 

 
5. Informacje i obliczenia dotyczące przetrzymania pozycji w zakresie towarów i indeksów 

Kiedy kontrakt futures zbliża się do daty wygaśnięcia, ForexTB dokona rolloveru wszystkich 

otwartych pozycji na następny wymienialny kontrakt w czasie określonym w sekcji daty rollovera 

kontraktów CFD na naszej platformie handlowej. Daty przetrzymania pozycji są inne w ramach 

każdego rodzaju kontraktu będącego przedmiotem obrotu i różnią się w zależności od czasu ich 

trwania. Klienci, którzy otworzyli pozycje i nie chcą, aby zostały one przetrzymane do daty 

następnego zbywalnego kontraktu, powinni je zamknąć przed datą zaplanowanego przetrzymania 

pozycji (Daty rollovera są dostępne dla klientów w sekcji pomocy na naszej stronie internetowej, w 

sekcji „Czy CFD na futures wygasają, a jeśli tak, to kiedy”). Klienci poniosą takie same opłaty, jak w 

przypadku zamknięcia starego kontraktu i ręcznego otwarcia nowego. W skład wspomnianej opłaty 

wchodzą koszt spreadu przy zamknięciu starego kontraktu i otwarciu nowego oraz odsetki naliczone 

za utrzymanie pozycji przez noc (Są to kwoty stawek swap przy długich i krótkich pozycjach, które 

zostały wskazane w specyfikacji aktywów). 

 

W większości przypadków stawka (ceny bid/ask) dla nowego kontraktu będzie inna od stawki dla 

starego kontraktu. W związku z tym, spółka podejmie niezbędne środki ostrożności, aby klient nie 

był obciążony różnicą cen na swojej nowej pozycji. W rezultacie, aby upewnić się, że zarówno klient, 

jak i Spółka nie zyskali ani nie stracili na przetrzymaniu pozycji, dostosowanie kwoty za 

przetrzymanie pozycji nastąpi na konta klienta automatycznie. 

 
W celu obliczania dostosowania kwoty za przetrzymanie pozycji będą wykorzystane stawki dla 



 

 

starego i nowego kontraktu, o dokładnie tym samym czasie przed wygaśnięciem kontraktu. W 

rezultacie, różnica cen między kontraktami a spreadem będzie brana pod uwagę. Następnie 

wynikająca kwota za przetrzymanie pozycji zostanie naliczona lub odliczona od konta klienta w 

postaci dostosowania za przetrzymanie pozycji. Wspomniane obliczenia są następujące: 

 
Pozycja kupna: 

(wolumen obrotu1*– (cena bid (nowy kontrakt) – cena bid (stary kontrakt))) + (wolumen obrotu *-
spread) * konw. Stawka2 

 
Pozycja sprzedaży: 

(wolumen obrotu*– (cena ask (nowy kontrakt)) – cena ask (stary kontrakt))) + (wolumen obrotu *-
spread) * konw. Kurs 

 

Ogólną regułę, którą bierze się pod uwagę przy podejmowaniu decyzji odnośnie tego, czy kwota 

zostanie naliczona czy odliczona, przedstawiono poniżej: 

 

Jeśli (cena nowego kontraktu < cena starego kontraktu) odlicza się od pozycji krótkiej, nalicza się do 
pozycji długiej 
Jeśli (cena nowego kontraktu > cena starego kontraktu) odlicza się od pozycji długiej, nalicza się do 
pozycji krótkiej 

 
Przykład 1: 

Klient z kontaem w GBP przetrzymuje pozycję kupna w wysokości 10 kontraktów na wskaźnik 

wydajności DAX (waluta instrumentu: EUR). W czasie przetrzymania pozycji stawki dla indeksu DAX 

są następujące: 

 
Bid (istniejący kontrakt) = 12.228,00, Ask (istniejący kontrakt) = 12.231,00 Bid (nowy kontrakt) = 

12.232,00, Ask (nowy kontrakt) = 12.236,00 

 
W powyższym przypadku stosuje się następujący wzór: 

(wolumen obrotu*– (cena bid (nowy kontrakt) – cena bid (stary kontrakt))) + (wolumen obrotu *-

spread) * konw. Kurs (10 * -(12.232 – 12.228) + (10 * (12.232 – 12.236))) * 0,9 = -71,50 GBP 

 
W wyniku tego klient nadal przetrzymuje tę samą długą pozycję w wysokości 10 kontraktów na 

wskaźnik wydajności DAX, a z jego konta zostanie odliczone 71,50 GBP. 

 
1 Wolumen obrotu = Liczba lotów * Rozmiar kontraktu 
2 Wszystkie dostosowania kwoty za przetrzymanie pozycji są obliczane w walucie, w której zdenominowany jest dany 
instrument. Jeśli konto jest zdenominowany w innej 
walucie, system automatycznie ją przewalutuje na walutę konta, korzystając z kursu rynkowego w danym momencie. 
 

Przykład 2: 

 

Klient z kontaem w GBP przetrzymuje pozycję sprzedaży w wysokości 1000 baryłek lekkiej, słodkiej 

ropy naftowej (waluta instrumentu: USD). W czasie przetrzymania pozycji stawki dla ropy naftowej 

są następujące: 

 



 

 

Bid (istniejący kontrakt) = 61,74, Ask (istniejący kontrakt) = 61,87 Bid (nowy kontrakt) = 61,95, Ask 

(nowy kontrakt) = 62,15 

 
W powyższym przypadku stosuje się następujący wzór: 

(wolumen obrotu * (cena ask (nowy kontrakt)) – cena ask (stary kontrakt))) + (wolumen obrotu *-

spread) * konw. Kurs (1000 * (62,15 – 61,87) + 1000 * (61,95 – 62,15)) * 0,78 = 62,40 GBP 

 
W wyniku tego klient nadal przetrzymuje tę samą krótką pozycję w wysokości 1000 baryłek ropy 

naftowej, a na jego konto zostanie naliczone 62,40 GBP. 

 

6. Opłaty za wpłaty 

Od klienta nie są pobierane żadne opłaty za wpłaty. 
 

7. Prowizje 

Od klienta nie są pobierane żadne opłaty za wpłaty. 

 
Poniżej znajduje się lista dostawców usług płatniczych (PSP) i instytucji pieniądza elektronicznego 
(EMI), z którymi ForexTB prowadzi rachunki, we współpracy z ich oddziałami w poszczególnych 
krajach i władzami nadzorującymi: 

 

Nazwa Kraj założenia Regulowany Organy regulacyjne 

SafeCharge Limited Cypr, CY Tak Centralny Bank Cypru (CBC) 

PPRO Financial Ltd Wielka Brytania, GB Tak Komisja Nadzoru Finansowego 
(FCA) 

Credorax Bank Limited Malta, MT Tak Maltańskie Stowarzyszenie Usług 
Finansowych (MFSA) 

Skrill Ltd Wielka Brytania, GB Tak Komisja Nadzoru Finansowego 
(FCA) 

Paysafe Payment Solutions 
Limited (Neteller) 

Wielka Brytania, GB Tak Komisja Nadzoru Finansowego 
(FCA) 

Bilderlings Pay Ltd Wielka Brytania, GB Tak Financial Conduct Authority (FCA) 

Ecommbx Cypr, CY Tak Central Bank of Cyprus (CBC) 

Paytah (Phoenix Payments 
Ltd) 

Malta, MT Tak Malta Financial Services 
Association (MFSA) 

SEPAGA E.M.I. Ltd Cypr, CY Tak Central Bank of Cyprus (CBC) 

Verifo (Verified Payments, 
UAB) 

Litwa, LT Tak Bank Litwy 



 

 

Valyuz UAB Litwa, LT Tak Bank Litwy 

MIR LIMITED UK LTD Wielka Brytania, GB Tak Financial Conduct Authority (FCA) 

 


