Informacja dla Klientów XTB w związku
z ewentualnym wyjściem Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej (tzw. „Brexit”)
W związku z zapowiadanym opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej w dniu
29 marca 2019 roku XTB informuje o możliwości wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji na rynkach
finansowych w dniach bezpośrednio poprzedzających oraz następujących po tej dacie.
Nadzwyczajne warunki rynkowe, takie jak obniżona płynność instrumentów i związany z tym potencjalny
brak możliwości zawierania transakcji, szersze spready, gwałtowne ruchy cen czy luki na otwarciu mogą
wystąpić
na
instrumentach
opartych
na
kursach
instrumentów
walutowych,
w których jedną z par jest funt brytyjski (GBP) oraz na instrumentach, których cena zależy od wyceny
spółek z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii lub notowanych na giełdzie w Wielkiej Brytanii (Akcje
CFD, Indeksy CFD oraz Akcje i ETF). Powyższe zmiany mogą wystąpić również na instrumentach opartych
o inne indeksy akcyjne. Ze względu na to, że Wielka Brytania jest miejscem aktywnego handlu niektórym
towarami, takimi jak metale i metale szlachetne, nadzwyczajne warunki rynkowe dotyczyć także takich
instrumentów. Bank of England jest także głównym depozytariuszem światowych rezerw walutowych
zdeponowanych w złocie, co może nie pozostawać bez wpływu na zachowanie się walut, których rezerwy
zdeponowane są w Wielkiej Brytanii.
XTB nie wyklucza również, iż obecna sytuacja mająca miejsce w Wielkiej Brytanii może stanowić okazję
do manipulacji kursem funta brytyjskiego m.in. przez publikowanie fałszywych treści
w mediach, czy tez dokonywanie ataków spekulacyjnych.
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Informujemy również, że rachunki XTB objęte są ochroną przed ujemnym saldem. W celu otrzymania
dokładniejszej informacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Świadczenia Usług Maklerskich.
W przypadku ewentualnych pytań dotyczących skutków Brexitu na działalność XTB oferujemy Klientom
możliwość kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta mailowo na adres pomoc@xtb.pl oraz telefonicznie
pod numerem +48 22 2019570.
Na ten moment XTB nie planuje relokacji oferowanych usług inwestycyjnych. XTB nie planuje również
zmiany siedziby swojej spółki zależnej - XTB Limited z siedzibą w Londynie.
W związku z powyższym poziom zabezpieczeń środków Klientów przechowywanych przez XTB
nie ulegnie zmianie.
Informujemy, że w skutek Brexitu niektóre umowy z dostawcami usług dla XTB mogą podlegać
renegocjacji. Dotyczy to umów z dostawcami, którzy mają siedzibę w Wielkiej Brytanii. Renegocjacja
przedmiotowych umów może skutkować koniecznością modyfikacji dokumentacji klientowskiej.
W efekcie Brexitu niektóre dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. XTB na
bieżąco monitoruje sytuację w Wielkiej Brytanii, współpracując w tym zakresie ze swoją spółką zależną –
XTB Limited. XTB informuje Klientów o wszelkich zmianach mających lub mogących mieć wpływ na
sytuację prawną Klientów, w zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami prawa.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta
z użyciem danych kontaktowych wskazanych powyżej.
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