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1.

P rzepisy Dy rektywy M iF ID w spraw ie ry nków instrumentów finansowy ch wy magają od spółki X -Trade Brokers DM S .A. (dalej
określanej jako „XTB”) oceny adekwatności us ług oraz Instrumentów F inansowy ch oferow any ch przez XTB do in dyw idualnej
sy tuacji Klienta. O cena adekw atności oparta jest na w iedzy i dośw iadczeniu Klienta w dziedzinie inw esty cji. P rzed podpisaniem
U mowy z XTB Klient zobow iązany jest wypełnić Kw estionariusz.

2.

Klient otrzy muje informację, jeżeli – na podstaw ie oceny – usługi lub Instrumenty F inansow e oferow ane przez XTB zostały
uznane za nieadekw atne dla Klienta. Jeżeli Klient odmów i udzielenia XTB informacji wy magany ch w Kwestionariuszu lu b
przekaże informacje niezgodne z praw dą, ocena nie jest możliw a lub jej rezultaty mogą by ć niezgodne z praw dą.

3.

N egatyw ny rezultat oceny lub odmow a przekazania XTB pew ny ch informacji nie stanow i przeszkody w podpisaniu U mowy
z Klientem. XTB może jednak odmów ić zaw arcia U mowy z Klientem, jeżeli na podstaw ie oceny uzna, że usługa jest całkow icie
nieadekw atna dla Klienta.

4.

Jeżeli U mow a zaw ierana jest z w ięcej niż jedną osobą fizy czną, XTB przeprow adza ocenę adekwatności us ług l ub Instrument ów
F inansowy ch dla w szy stkich w spółw łaścicieli. Wspó łw łaściciele, w przy padku który ch Instrumenty F inansow e lub usług i zosta ną
na podstaw ie oceny uznane za nieodpow iednie, otrzy mują informację odnośnie ich niestosow ności.

5.

W przy padku Klientów , nie będący ch osobami fizy czny mi, XTB przeprow adza ocenę adekw atności usług i Instrument ów
F inansowy ch dla Klienta, analizując adekw atność dla osób upow ażniony ch do reprezentacji Klienta.

6.

O cena adekw atności w odniesieniu do Instrumentów F inansowy ch lub us ług zaw sze doty czy osoby lub jednostki, która zaw iera
U mow ę. Jeżeli U mow a zostaje zaw arta za pośrednictw em upow ażnionego przedstaw iciela, XTB wy stę puje do Klienta
z w nioskiem o przekazanie informacji konieczny ch do przeprow adzenia oceny indyw idualnej sy tuacji Klienta.

7.

Jeżeli – z dow olnego pow odu oraz w dow olnym terminie – info rmacje przekazane w niniejszy m Kwestionariuszu w y magać będą
uzupełn ienia lub aktualizacji, XTB może zw rócić się do Klienta z prośbą o w y pełnienie now ego Kw estionariusza.

8.

Informacje przekazywane w niniejszy m Kw estionariuszu przez Klienta są konieczne do przep row adzenia oceny dośw iadczenia
Klienta oraz w iedzy na temat inw estow ania. Informacje przedstaw iane przez Klienta mogą by ć wykorzy styw ane wy łącznie dla
celów zw iązany ch z prow adzoną działalnością. Klient nie ma obow iązku udzielić odpow iedzi na w szy stkie py tania.

1.

Jak długo inwestuje P an/P ani w instr umenty pochodne rynku OTC takie jak kontr akty na różnicę (CFD) lub opcje ?
□
powy żej 5 lat;
□
1 – 5 lat;
□
do 1 roku;
□
nigdy nie inw estow ałem/am

2.

Jak długo inwestuje P an/P ani w instr umenty finansowe na rynku zor ganizowanym takie jak akcje?
□
powy żej 5 lat;
□
1 – 5 lat;
□
do 1 roku;
□
nigdy nie inw estow ałem/am.

3.

Ile tr ansakcji dokonał/a P an/P ani na rynku instr umentów pochodnych takich jak kontr akty na r óżnicę ( CFD) lub
opcje w ciągu ostatniego r oku?
□
powy żej 15;
□
do 15;
□
żadnej.

4.

Ile transakcji dokonał/a Pan/Pani na instr umentach na rynku zor ganizowanym takich jak akcje w ciągu ostatniego
r oku?
□
powy żej 15;
□
do 15;
□
żadnej .

5.

Jaką sumę śr odków własnych zainwestował/a Pan/P ani w instr umenty pochodne takie jak kontr akty na różnicę
(C FD) lub opcje w ciągu ostatniego r oku?
□
powy żej 50.000 zł;
□
od 20.000 do 50.000 zł;
□
do 20.000 zł;
□
0 zł .

6.

Jaką sumę śr odków własnych zainwestował/a P an/Pani w instr umenty na r ynku zor ganizowanym takie jak akcje
w ciągu ostatniego roku?
□
powy żej 50.000 zł;
□
od 20.000 do 50.000 zł;
□
do 20.000 zł;
□
0 zł.

7.

Któr e z instr umentów finansowych char akteryzują się wykor zystaniem mechanizmu dźwigni finansowej?
□
nie w iem;
□
akcje, obligacje;
□
kontrakty futures, kontrakty na różnicę (CF D ).

8.

Inwestor kupił kontrakt na różnicę kur sową na instr ument EUR/USD (zajął pozycję długą) . Jaki będzie wynik, gdy
kurs EUR się umocni?
□
inw estor osiągnie zy sk;
□
inw estor poniesie stratę;
□
wy cena się nie zmieni;
□
nie w iem.

9.

Pr awo do dywidendy jest to:
□
praw o do udziału w podziale zy sku spółki akcy jnej;
□
praw o do naby cia akcji now ej emisji danej spółki akcyjnej ;
□
praw o do wy boru członka rady nadzorczej spółki.

10 . Pr awo pobor u jest:
□
praw em do naby cia akcji now ej emisji w spółce akcyjnej ;
□
praw em akcjonariusza do żądania wykupu akcji przez spółkę;
□
praw em do uczestnictw a w Walny m Zgromadzeniu A kcjonariuszy .
11 . Wykształcenie:
□
wy ższe;
□
średnie;
□
podstaw owe;
□
brak .
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12 . Wykonywany zawód:
□
kadra kierow nicza;
□
specjalista w sektorze bankow ości i finansów ;
□
specjalista w sektorze inny m niż bankow ość i finanse;
□
przedsiębio rca;
□
urzędnik państw owy ;
□
pracow nik fizy czny ;
□
emery t/rencista;
□
inny zaw ód;
□
bezrobotny .

13 . Główne, bieżące źr ódło dochodów i posiadanych oszczędności:
□
umow a o pracę lub inna umow a podobna;
□
w łasna działalność go spodarcza;
□
darow izna;
□
wy grana losow a;
□
emery tura lub renta ;
□
spadek;
□
inne.
Uwaga. O dpowiedzi na poniższe pytania, dotyczące celów inwestycyjnych, stanu majątkowego or az awer sji do ryzyka,
zdecydują o tym, czy XTB będzie na P ana/P ani r zecz świadczyć usługę. Pr osimy o uważne wypełnienie odpowiedzi.
14 . Inwestowanie wiąże się z r yzykiem. Jeżeli nie możesz zaakceptować żadnego ryzyka, handel na kontraktach C FD
może nie być dla ciebie odpowiedni. Jaki poziom ryzyka akceptujesz?
□
akceptuję wysokie ry zy ko straty części lub całoś ci zainw estow any ch środków ;
□
akceptuję umiarkow ane ry zyko straty części lub ca łości zai nw estow any ch środków ;
□
nie akceptuję żadnego ry zy ka. Rezy gnuję z otw arcia konta.
15 . Kontr akty na r óżnicę (C FD) , jako instr umenty wysokiego r yzyka, mogą nie spełniać celu bezpiecznego
inwestowania. Jakie są twoje cele inwestycyjne? :
□
aktyw ne inwestow anie ze św iadomością zw iązanego ry zyka inwesty cy jnego;
□
dyw ersy fikacja portfela inw esty cy jnego, zabezpieczanie ry zyka ;
□
bezpieczne inw estow anie bez ponoszenia żadnego ry zyka inwesty cy jnego.

S uma punktów z Kw estionariusza: ___________

Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące XTB
i usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem
inwestycyjnym związanym z ww. usługami.
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P odpis Klienta

KWESTIONARIUSZ MiFID - OCENA ODPOWIEDNIOŚCI
INFORMACJA O NIEADEKWATNOŚCI USŁUG I INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
Na podstawie udzielonych przez Klienta informacji XTB stwierdza, że w ocenie XTB wybrane przez Klienta Instrumenty
Finansowe lub usługi inwestycyjne niosą ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych:
wiedzy, doświadczenia oraz indywidualnej sytuacji. W związku z powyższym XTB odradza korzystanie z oferowanych
usług oraz oferuje klientowi niższą dźwignię finansową zgodnie z Tabelami Warunków
N a podstaw ie przepisów Dy rektywy M iFID w spraw ie ry nków instrumentów finansowy ch X-Trade Brokers DM S .A. („XTB”)
zobligow any jest do dokonania o ceny czy Instrumenty F inansow e będące przedmiotem ofe row any ch Klientow i przez XTB
usług maklerskich, które mają by ć św iadczone na podstaw ie zaw ieranej U mowy, są odpow iednie dla danego Klienta, biorąc
pod uw agę jego indyw idualną sy tuację.
O cena odpow iedniości dokonyw ana jest na podstaw ie odpow iedzi Klienta na py tania zawarte w Kw estionariuszu M iF ID
doty czące jego w iedzy i dośw iadczenia w dziedzinie inw esty cji.
N a podstaw ie udzielony ch przez Klienta informacji XTB niniejszy m informuje, iż:
Wybr ane pr zez Klienta Instr umenty Finansowe lub usługi inwestycyjne niosą za sobą zbyt duże r yzyko
inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanej wiedzy, doświadczenia or az indywidualnej sytuacji Klienta oraz
w ocenie XTB zostały uznane za nieodpowiednie dla Klienta.
P owy ższa ocena nie stanow i przeszkody w podpisaniu U mowy pomiędzy XTB a Klientem.
P omimo uznania oferow anej przez XTB usługi za nieodp ow iednią Klient ma możliw ość zaw arcia U mowy św iadczenia usług
maklerskich deklarując jednocześnie, iż jest św iadomy ry zyka jakie niesie za sobą inw estow anie w Instrumenty F inansow e
wykorzy stujące mechanizm dźw igni finansow ej oraz możliw ości poniesienia znaczny ch strat w przy padku niekorzy stny ch
zmian cen Instrumentów Bazowy ch.
XTB ma praw o odmowy zaw arcia Umowy z Klientem, gdy uzna, iż usługa jest ca łkow icie dla niego nieadekw atna.

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższą informacją, że wybrane przeze mnie
Finansowe lub usługi inwestycyjne niosą ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w
zadeklarowanych przeze mnie: wiedzy, doświadcze nia oraz indywidualnej sytuacji.
podtrzymuję zamiar zawarcia umowy i otwarcia Rachunku Inwestycyjnego oraz
świadomość możliwości poniesienia znacznych strat.
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WYSOKOŚĆ DŹWIGNI FINA NSOWEJ
Potwierdzam, iż jestem świadomy, iż z uwagi na niewystarczający poziom wiedzy i doświadczenia XTB
zaoferowało mi niższą dźwignię finansową.
Pomimo to wnoszę o otwarcie rachunku z wyższą standardową dźwignią finansową określoną w
Tabelach Warunków i jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy wynikającego z wyższej dźwigni
istotnie wyższego ryzyka inwestycyjnego oraz potwierdzam świadomość możliwości poniesienia
wyższych strat.
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