EMIR - Oświadczenie
Pełna nazwa prawna Klienta będącego osobą prawną lub
jednostką organizacyjną oraz numer KRS:

Kod LEI:

XTB Login:
Imię, nazwisko,
(w
przypadku
osoby
prawnej
lub
jednostki
organizacyjnej, również stanowisko osoby uprawnionej
do reprezentowania Klient)

Adres:

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z Rozporządzeniem EMIR jako Klient XTB jestem (wybrać spośród punktu 1 lub 2):
1.


Kontrahentem finansowym (wybrać jedno z poniższych pól):
zakładem ubezpieczeń na życie, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/138/WE;



instytucją kredytową, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/36/UE;



firmą inwestycyjną, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady;



zakładem ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE;



alternatywnym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez zarządzających alternatywnym funduszem
inwestycyjnym (ZAFI), który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/61/UE;



instytucją pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 lit. a) dyrektywy 2003/41/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady;



zakładem reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE;



przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz jego spółką
zarządzającą, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE;

2.

Kontrahentem niefinansowym (wybrać (a) lub (b) oraz sektory działalności):
(a) przekroczyłem próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania (Kontrahent niefinansowy „plus”)
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ul. Ogrodowa 58
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EMIR – EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE REGULATION:
Zgodnie z Rozporządzeniem EMIR progi wiążące się z obowiązkiem rozliczania wynoszą:
a) 1 mld EUR wartości referencyjnej brutto w przypadku kredytowych instrumentów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym;
b) 1 mld EUR wartości referencyjnej brutto w przypadku akcyjnych instrumentów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym;
c) 3 mld EUR wartości referencyjnej brutto w przypadku instrumentów pochodnych stopy procentowej będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym;
d) 3 mld EUR wartości referencyjnej brutto w przypadku walutowych instrumentów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym;
e) 3 mld EUR wartości referencyjnej brutto w przypadku towarowych kontraktów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu
poza rynkiem regulowanym niewymienionych w lit. a)–d).
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(b) nie przekroczyłem progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania (Kontrahent niefinansowy
“minus”)

Jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą w następującym/ch sektorze/ach:1,2,3,4






















Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo;
Górnictwo i wydobywanie;
Przetwórstwo przemysłowe;
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
Budownictwo;
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli;
Transport i gospodarka magazynowa;
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
Informacja i komunikacja;
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;
Edukacja;
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
Pozostała działalność usługowa;
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby;
Organizacje i zespoły eksterytorialne.
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Zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE), jak określono w
rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.
2

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju działalności należy uszeregować nadając cyfry od 1, gdzie 1
oznacza główny sektor działalności, 2 - sektor o mniejszym znaczeniu, itd.
3

Należy wskazać sektor najbardziej zbliżony do prowadzonej działalności gospodarczej.
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Sektory wskazują wyłącznie kontrahenci niefinansowi.

_________________________________________
Data, podpis, pieczęć
Po wypełnieniu i podpisaniu niniejszego formularza prosimy o przesłanie jego zeskanowanej kopii na adres e-mail:
emir@xtb.com

XTB Polska
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
+48 222 019 570
biuro@xtb.pl

www.xtb.pl
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