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An offer to conclude a Subscriber 
Agreement - concerning the redistribution 
of stock exchange data for the purpose of 
concluding transactions on Equity CFDs 
based on shares of Polish companies and 
on Financial Instruments of the Organized 
Market (shares) listed on the WSE.  

 
* The fee for access to quotations in real time is 
equal to the rates charged by the Warsaw 
Stock Exchange SA. from X-Trade Brokers 
Dom Maklerski S.A. as a distributor of stock 
market data. 
 
The Client ("Subscriber") by accepting this 
XTB’s offer concludes a subscription 
agreement and agrees to the following: 
 
• This offer is addressed to the Subscriber 
using the xStation trading platform and relates 
only to the redistribution of stock data on Equity 
CFD instruments offered by XTB, for which the 
Underlying Instruments are shares of Polish 
companies listed on the Warsaw Stock 
Exchange and shares of companies listed on 
the Warsaw Stock Exchange, 
 
 
• The subscriber, by accepting the offer to 
conclude a Subscriber Agreement, undertakes 
to use exchange data redistributed to him by X-
Trade Brokers Dom Maklerski S.A. on the basis 
of Subscriber Agreement, only for the purpose 
of concluding Transactions on Equity CFDs, for 
which the Underlying Instruments are shares of 
Polish companies or for submitting orders to 
buy or sell shares of companies listed on the 
WSE, solely for private purposes, and not 
making available to third parties transferred by 
X-Trade Brokers Maklerski SA logins, 
passwords and other access codes that enable 
third parties to use redistributed stock market 
data, 
 
 
• Subscriber, by accepting the offer of a 
Subscriber agreement, consents to the 
disclosure of his personal data to the Warsaw 
Stock Exchange in Warsaw S.A. with 
headquarters in Warsaw, ul. Książęca 4, 00-
498 Warsaw, auditors and other entities, for the 
purposes related to the redistribution of stock 
exchange data for the purpose of concluding 
transactions on Equity CFD, for which the 
Underlying Instruments are shares of Polish 

Ofertă pentru încheierea unui Acord de 
Acces la Date - privind redistribuirea datelor 
bursiere în scopul încheierii de tranzacții cu 
Acțiuni CFD pe baza acțiunilor companiilor 
din Polonia și a instrumentelor financiare 
ale pieței organizate (acțiuni) listate la WSE 

 
* Taxa pentru accesul la cotații în timp real este 
egală cu tarifele percepute de Bursa de Valori 
din Varșovia SA. de la X-Trade Brokers Dom 
Maklerski S.A., ca distribuitor de date bursiere.  
 
 
Clientul („Abonatul”), prin acceptarea prezentei 
oferte XTB, încheie prezentul Acord de Acces 
la Date și acceptă cu următoarele: 
 
• Prezenta ofertă se adresează Abonatului care 
utilizează platforma de tranzacționare xStation 
și se referă doar la redistribuirea datelor despre 
acțiuni pe instrumentele Acțiuni CFD oferite de 
XTB, pentru care activele suport sunt acțiuni 
ale companiilor poloneze listate la Bursa de 
Valori de la Varșovia și acțiuni ale altor 
companii listate la Bursa de Valori din 
Varșovia; 
 
• Abonatul, prin acceptarea ofertei de încheiere 
a acestui Acord de Acces la Date, se 
angajează să utilizeze datele bursiere 
redistribuite către acesta de către X-Trade 
Brokers Dom Maklerski S.A. în baza Acordului 
de Acces la Date, exclusiv în scopul încheierii 
de Tranzacții pe Acțiuni CFD, pentru care 
activele suport sunt acțiuni ale companiilor 
poloneze, sau în scopul transmiterii ordinelor 
de cumpărare sau vânzare a acțiunilor 
companiilor listate pe Bursa de Valori de la 
Varșovia, exclusiv în scopuri peronale, și să nu 
pună la dispoziția terților datele de conectare, 
parolele și alte coduri de acces ale X-Trade 
Brokers Maklerski S.A., care ar putea permite 
terților să utilizeze datele bursiere redistribuite. 
 
• Abonatul, prin acceptarea ofertei pentru 
prezentul Acord de Acces la Date, este de 
acord cu dezvăluirea datelor sale cu caracter 
personal către Bursa de Valori din Varșovia 
S.A. cu sediul în Varșovia, str. Książęca 4, 00-
498 Varșovia, precum și către auditori și alte 
entități, în scopul redistribuirii datelor bursiere 
în vederea încheierii de tranzacții pe CFD-uri 
(Contracte pentru Diferență), pentru care 
activele suport sunt acțiuni ale companiilor 
poloneze, și în scopul transmiterii ordinelor de 
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companies and the submission of orders to buy 
or sell shares of companies listed on the WSE, 
 
 
• In the event that X-Trade Brokers finds that 
the Subscriber uses the exchange data in a 
manner inconsistent with the Subscriber 
Agreement, X-Trade Brokers has the right to 
terminate the Subscriber Agreement with 
immediate effect, after prior notification to the 
Subscriber, 
 
• In a situation where the Subscriber does not 
make any Transactions on Financial 
Instruments for more than 3 (say: three) 
months and the balance of the Cash Account in 
the period longer than 3 (say: three) months is 
zero, X-Trade Brokers has the right to 
terminate the Subscriber Agreement with 
immediate effect, after prior notification to the 
Subscriber 
 
• In case of renouncement by the Subscriber 
from concluding Transactions on Equity CFDs, 
for which the Underlying Instruments are 
shares of Polish companies or submitting 
orders to buy or sell shares of companies listed 
on the WSE, the Subscriber undertakes to 
terminate the Subscriber Agreement with 
immediate effect upon prior notification of X-
Trade Brokers Dom Maklerski SA by means of 
electronic communication, 
 
• Any statements between X-Trade Brokers 
and the Subscriber, including the termination of 
the Subscriber Agreement referred to above, 
may be submitted and sent electronically in 
accordance with the Act of 29 July 2005 on 
Trading in Financial Instruments (Journal of 
Laws from 2005, No. 183, item 1538, later 
amended). 
 
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. with 
headquarters in Warsaw, ul. Ogrodowa 58, 00-
876 Warsaw, Poland, entered into the Register 
of Entrepreneurs of the National Court Register 
kept by the District Court for the Capital City of 
Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of 
the National Court Register under KRS number 
0000217580, with REGON number 015803782, 
NIP 527-24-43-955, fully paid up share capital 
in the amount of PLN 5,869,181.75 (in words: 
five million eight hundred sixty-nine thousand, 
one hundred and eighty-one zlotys, seventy-
five groszy). 
 
I hereby agree to all terms and conditions of 

cumpărare sau vânzare a acțiunilor companiilor 
listate la WSE.  
 
• În cazul în care X-Trade Brokers constată că 
Abonatul folosește datele bursiere într-o 
modalitate neconformă cu Acordul de Acces la 
Date, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. are 
dreptul de a rezilia Acordul de Acces la Date cu 
efect imediat, după notificarea prealabilă a 
Abonatului. 
 
• În situația în care Abonatul nu efectuează 
tranzacții cu instrumente financiare mai mult de 
3 luni și soldul contului este zero într-o 
perioadă mai lungă de 3 luni, X-Trade Brokers 
Dom Maklerski S.A. are dreptul de a rezilia 
Acordul de Acces la Date cu efect imediat, 
după notificarea prealabilă a Abonatului. 
 
 
 
 • În cazul renunțării Abonatului la încheierea 
tranzacțiilor cu CFD-uri, pentru care activele 
suport sunt acțiuni ale companiilor poloneze, 
sau transmiterea ordinelor de cumpărare sau 
vânzare a acțiunilor companiilor listate la WSE, 
Abonatul se obligă să rezilieze prezentul Acord 
de Acces la Date cu efect imediat, după 
notificarea prealabilă a X-Trade Brokers Dom 
Maklerski SA, prin intermediul căilor de 
comunicare electronice. 
 
• Orice declarații între X-Trade Brokers Dom 
Maklerski S.A și Abonat, inclusiv încetarea 
Acordului de Acces la Date menționat mai sus, 
pot fi transmise electronic în conformitate cu 
Legea din 29 iulie 2005 privind tranzacționarea 
cu instrumente financiare (Jurnalul de Legi din 
2005, nr. 183, punctul 1538, modificat ulterior).  
 
 
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. cu sediul 
în Varșovia, strada Ogrodowa 58, 00-876 
Varșovia, Polonia, înscrisă în Registrul 
Antreprenorilor al Curții Naționale menținut de 
Judecătoria din Varșovia, Divizia Comercială 
XII a Registrului Judecătoriei Naționale cu nr 
KRS 0000217580, cu nr  REGON 015803782, 
NIP 527-24-43-955, cu un capital social 
subscris și vărsat de 5,869,181.75 PLN. 
 
 
 
 
 
Prin prezenta, sunt de acord cu toți termenii și 
condițiile Acordului de Acces la Date, accept 
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the Subscription agreement offer, I accept the 
Subscription agreement and I express the will 
to conclude a subscription agreement for the 
purpose of concluding Transactions on Equity 
CFDs for which the Underlying Instruments are 
the shares of Polish companies or submitting 
orders to buy or sell shares of companies listed 
on the WSE. 

 

Acordul de Acces la Date și îmi exprim voința 
de a încheia prezentul Acord de Acces la Date 
în scopul încheierii tranzacțiilor cu CFD-uri de 
tip Equity pentru care activele suport sunt 
acțiunile companiilor Poloneze sau transmiterii 
ordinelor de cumpărare sau vânzare a 
acțiunilor companiilor listate pe WSE. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Name, Surname / Nume, Prenume: 
 
 
 
Date and signature / Data și semnătura: 
 


