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The Company’s official language is the English language. The Polish
translation of this Policy is for informational purposes only and do not
bind the Company or have any legal effect whatsoever, the Company
having no responsibility or liability regarding the correctness of the
information therein.

Oficjalnym językiem stosowanym przez Spółkę jest język angielski.
Polskie tłumaczenie niniejszej Polityki podawane jest wyłącznie do
celów informacyjnych i z tego względu nie jest ono wiążące, ani nie
posiada żadnej mocy prawnej. Spółka nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, co do poprawności informacji w nim zawartych.

In case of any contradiction between the English and Polish version, the W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską a angielską
English version shall prevail.
wersją językową, wersja angielska ma moc nadrzędną.

1.

Introduction

Wprowadzenie

The Website of Rynki.com is owned and operated by FXNET Limited.
FXNET Limited (hereinafter referred to as ‘FxNet’, the ‘Company’, the
‘Firm’, ‘us’, ‘our’) is a Cypriot Investment Firm (CIF) which is authorized
and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission
(“CySEC”), under license number 182/12, incorporated and registered
under the laws of the Republic of Cyprus (Certificate of Incorporation
No. 300624), registered office at 4 Theklas Lysioti St, Harmony House,
Office 31, 3rd floor, 3030 Limassol, Cyprus.

Strona Internetowa Rynki.com jest operowana przez i należy do FXNET
Limited. FXNET Limited (zwane dalej, jako ‘Spółka’), to Cypryjska Firma
Inwestycyjna (CIF), autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję
Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) zgodnie z licencją o numerze
182/12. Spółka jest zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek oraz
Syndyka Republiki Cypru (pod numerem 300634). Zarejestrowane biuro
Spółki znajduje się pod adresem: 4 Theklas Lysioti St, Harmony House,
Office 31, 3rd floor, 3030 Limassol, Cypr.

2.

Scope

Zakres

2.1

The Order Execution Policy (the ‘Policy’) contains the most important
and relevant components of the Company’s execution policy which
provides information in respect to orders and helps Clients to
effectively use order execution services provided by the Company.

Polityka Realizacji Zleceń (zwana dalej ‘Polityką’) zawiera najważniejsze
i stosowne wytyczne w sprawie realizacji zleceń przez Spółkę, dostarcza
informacji dotyczących egzekucji zleceń i pozwala Klientom na
skuteczne korzystanie z serwisu Spółki w zakresie realizacji zleceń.
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2.2

The Company is obliged to take all reasonable steps to obtain the best Spółka zobowiązana jest do podjęcia wszelkich zasadnych kroków w
possible result (‘Best Execution’) on behalf of its Clients when executing celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku (‘Najkorzystniejszej
orders, as provided in the Best Execution Policy.
Egzekucji’) w imieniu swoich Klientów podczas realizacji ich zleceń.

2.3

When establishing a business relation with the Client, the Company is
required to obtain Client’s prior consent to the Order Execution Policy.
The Company is also required to obtain Client’s prior express consent
before it transmits Client’s order for execution outside a regulated
market or an MTF (Multilateral Trading Facility).

W przypadku nawiązywania relacji handlowej z Klientem, Spółka jest
zobowiązana do uzyskania uprzedniej zgody Klienta na warunki
określone w niniejszej Polityce. Spółka ma również obowiązek uzyskania
zgody Klienta przed przesłaniem jego zlecenia do realizacji poza rynkiem
regulowanym lub Wielostronną Platformą Obrotu (MTF).

2.4

The Company will monitor the effectiveness of its Order Execution
arrangements and this Policy and regularly assess whether or not the
execution venues it accesses continue to provide the best possible
results for orders it executes on behalf of Clients. The Company will
review, at least annually or when a material change occurs, both its
order execution arrangements and this Policy. Material changes to this
Policy will be notified through the Company Website and be available
to actual and potential Clients.

Spółka monitoruje swoją skuteczność w zakresie realizacji zleceń oraz
niniejszej Polityki i dokonuje regularnej oceny tego, czy miejsca
realizacji zleceń, do których uzyskuje dostęp, w dalszym ciągu
zapewniają najlepsze możliwie wyniki dla zleceń wykonywanych w
imieniu Klientów. Spółka, co najmniej raz w roku, lub w przypadku
wystąpienia istotnych zmian, dokonuje przeglądu zarówno wytycznych
dotyczących realizacji zleceń, jak i niniejszej Polityki. O wszelkich
istotnych zmianach niniejszej Polityki, Spółka zawiadomi swoich
obecnych i potencjalnych Klientów, publikując stosowne informacje na
swojej stronie internetowej.

3.

Application

Zastosowanie

3.1

The Policy applies to following Financial Products:

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do następujących Produktów
Finansowych:

•
•
•
•

Transferable Securities.
Money-market instruments.
Units in collective investment undertakings.
Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other
derivative contracts relating to securities, currencies, interest
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• Zbywalne Papiery Wartościowe
• Instrumenty rynku pieniężnego
• Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego
inwestowania
• Opcje, transakcje typu furures, swap, umowy terminowe na stopę
procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne,
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rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices
or financial measures which may be settled physically or in cash.
Financial contracts for difference.
Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other
derivative contracts relating to climatic variables, freight rates,
emission allowances or inflation rates or other official economic
statistics that must be settled in cash at the option of one of the
parties (otherwise than by reason of a default or other
termination event), as any other contract relating to assets,
rights, obligations, indices and measures not otherwise
mentioned in this part, which have the characteristics of other
financial instruments, having regard to whether, inter alia, are
traded on a regulated market or an MTF, are cleared and settled
through recognized clearing houses or are subject to regular
margin calls.

•
•

odnoszące się do papierów wartościowych, walut, stóp
procentowych lub instrumentów dewizowych, lub innych
instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków
finansowych, rozliczanych materialnie lub gotówkowo.
• Kontrakty finansowe na różnice
• Opcje, transakcje typu furures, swap, umowy terminowe na stopę
procentową oraz inne kontrakty odnoszące się do stawek
klimatycznych, opłat przewozowych, dopuszczalnych poziomów
emisji lub inflacji lub innych ekonomicznych danych statystycznych,
które należy rozliczać w formie gotówkowej, z inicjatywy jednej ze
Stron (w przeciwnym przypadku, niż niedotrzymanie warunków lub
innego rodzaju zdarzenie unieważniające kontrakt), a także
wszelkiego innego rodzaju kontrakty na instrumenty pochodne
dotyczące aktywów, praw, obligacji, indeksów oraz środków
niewymienionych gdzie indziej w tej sekcji, które wykazują
właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
uwzględniając, między innymi, czy podlegają one obrotowi na
rynku regulowanym lub MTF, są rozliczane przez uznane izby
rozrachunkowe lub podlegają regularnym spekulacyjnym
transakcjom różnicowym.

4.

Types of orders

4.1

The Company provides the Client with an option to place following Spółka umożliwia swoim Klientom składanie Zleceń w następujący
types of Orders:
sposób:
•

Rodzaje Zleceń

A Market Order which is an order that the Company makes
every effort to execute at the best available price. Generally,
this order will be executed immediately, however, the price at
which a market order will be executed is not guaranteed, and
may be executed at a worse or better price, known as
3/12

•

Zlecenie Rynkowe to każde zlecenie, w przypadku, którego
Spółka dokłada wszelkich starań, aby wykonać je po najlepszej
dostępnej cenie. Generalnie, takie zlecenia wykonywane są
natychmiastowo, jednakże, aby zlecenie mogło zostać
wykonane niezwłocznie, cena, po której Zlecenie Rynkowe
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negative or positive slippage. The Client may attach a stop loss
and/or a take profit and/or a trailing stop after the market
order is executed.

zostanie zrealizowane, nie jest gwarantowana, dlatego może
ono zostać wykonane po mniej lub bardziej korzystnej cenie, co
nazywa się odpowiednio ujemnym lub dodatnim poślizgiem
cenowym. Klient może ustawić limit Stop Loss i/lub Take Profit
i/lub zlecenie kroczące po wprowadzeniu Zlecenia Rynkowego
na rynek.

•

A Limit or Range Order which is an order to sell a financial
instrument at no less than a specific price or buy a financial
instrument at no more than a specific price. The Client may
attach a stop loss and/or a take profit before the order is
executed. In this case the order will be executed at the price
specified or better. A trailing stop can be attached after the
order is executed.

•

Zlecenie z Przedziałem Cenowym lub Limitem Cenowym to
zlecenie sprzedaży instrumentu finansowego po cenie nie
niższej od określonej lub zakupu instrumentu finansowego po
cenie nie wyższej od określonej. Klient może ustawić limit Stop
Loss i/lub Take Profit przed wprowadzeniem takiego zlecenia na
rynek. W takim wypadku, zlecenie zostanie wykonane po
określonym kursie lub lepszym. Zlecenie kroczące może zostać
dołączone po wykonaniu zlecenia.

•

A Pending Order or an Entry Order which is an order to be
executed at a later time and a price that the Client specifies.
When the price reaches the price specified by the Client, then
the order becomes a market order. Negative and positive
slippage applies to pending orders. The Client has the option
to place the following pending or entry orders:

•

Zlecenie Oczekujące lub Zlecenie Wejścia’to zlecenie, które ma
zostać wykonane z późniejszą datą i po cenie określonej przez
Klienta. Zlecenie takie staje się Zleceniem Rynkowym w
momencie, w którym kurs sięga poziomu określonego przez
Klienta. Ujemny i dodatni poślizg cenowy może wystąpić w
przypadku Zleceń Oczekujących. Klient ma możliwość złożenia
następujących zleceń oczekujących lub zleceń wejścia:

i.

A Buy Limit Order, which is a pending or entry buy order
placed below the current market price. If the market
price drops to the level of the buy order that order is
then triggered.

i.

ii.

A Buy Stop Order, which is a pending or entry buy order
placed above the current market price. If the market
price rises to the level of the buy order that order is then
triggered.

ii. Buy Stop Order jest oczekującym lub wejściowym
zleceniem kupna powyżej bieżącej ceny rynkowej.
Zlecenie jest realizowane, gdy cena rośnie do poziomu
określonego w zleceniu kupna.
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Buy Limit Order jest oczekującym lub wejściowym
zleceniem kupna poniżej bieżącej ceny rynkowej. Zlecenie
jest realizowane, gdy cena spada do poziomu określonego
w zleceniu kupna.
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iii.

A Sell Limit Order, which is a pending or entry sell order
placed above the current market price. If the market
price rises to the level of the sell order that order is then
triggered.

iii. Sell Limit Order jest oczekującym lub wejściowym
zleceniem sprzedaży powyżej bieżącej ceny rynkowej.
Zlecenie jest realizowane, gdy cena rośnie do poziomu
określonego w zleceniu sprzedaży.

iv.

A Sell Stop Order, which is a pending or entry sell order
placed below the current market price. If the market
price drops to the level of the sell order that order is
then triggered.

iv. Sell Stop Order jest oczekującym lub wejściowym
zleceniem sprzedaży poniżej bieżącej ceny rynkowej.
Zlecenie jest realizowane, gdy cena spada do poziomu
określonego w zleceniu sprzedaży.

A Trailing Stop Order which is a stop loss order set in terms of
points (pips) level below the market price – for a long position
and above the market price – for a short position. The trailing
stop price is adjusted as the price fluctuates.

•

Trailing Stop Order, to zlecenie, które jest zleceniem typu
Stop Loss ustawianym pod względem punktów (pipsów), na
poziomie niższym od ceny rynkowej – dla pozycji długiej, i
powyżej ceny rynkowej – dla pozycji krótkiej. Cena tego
zlecenia dopasowywana jest do oscylującej ceny rynkowej.

5.

Best Execution Criteria

Kryteria Najkorzystniejszej Egzekucji Zlecenia

5.1

When executing Client’s order, the Company may take into account the
following criteria for determining the relative importance of price,
costs, speed, likelihood of execution and settlement, size and any other
consideration relevant to order execution (the ‘Execution Factors’):

Podczas wykonywania zlecenia Klienta, Spółka może wziąć pod uwagę
następujące kryteria, w celu określenia względnej istotności ceny,
kosztów, prawdopodobieństwa realizacji i rozliczenia, rozmiar zlecenia
i inne czynniki istotne w kontekście realizacji zlecenia (‘Czynniki
Egzekucji Zlecenia’):

•
•
•
•

the characteristics of the Client including his/her
classification as Retail or Professional
the characteristics of the Client’s Order
the characteristics of the financial instruments that are the
subject of that order
the characteristics of the execution venues to which that
order can be directed.
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• Charakterystykę Klienta, w tym jego kategorie, jako Klienta
Detalicznego lub Profesjonalnego;
• Charakterystykę zlecenia Klienta;
• Cechy instrument finansowego będącego przedmiotem zlecenia;
• Charakterystykę miejsc realizacji, do których to zlecenie może
zostać skierowane.
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5.2

For Retail Clients, the best possible result shall be determined in terms
of the total consideration, representing the price of the financial
instrument and the costs related to execution, which shall include all
expenses incurred by the Client which are directly related to the
execution of the order, including execution venue fees, clearing and
settlement fees.

W przypadku Klientów Detalicznych najkorzystniejszy wynik określa się
w ujęciu ogólnym, uwzględniając cenę instrumentu finansowego i
koszty związane z realizacją zlecenia, do których wlicza się wszystkie
wydatki, jakie ponosi Klient w bezpośrednim związku z realizacją
takiego zlecenia, w tym opłaty pobierane przez podmioty stanowiące
miejsce realizacji, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia i wszelkie
inne opłaty wnoszone na rzecz stron trzecich, uczestniczących w
realizacji zlecenia.

6.

Best Execution Factors

Czynniki Najkorzystniejszej Egzekucji Zlecenia

6.1

The Company shall take all reasonable steps to obtain the best possible Spółka podejmuje wszelkie zasadne działania mające na celu uzyskanie
result for its Clients taking into account the following factors when najlepszego możliwego wyniku na rzecz swoich Klientów, uwzględniając
dealing with Clients’ orders against the Company’s quoted prices:
następujące czynniki podczas realizacji zleceń Klientów po cenach
oferowanych przez Spółkę:
i.

Price:
Bid – Ask Spread: For any given Financial Instrument, the
Company will quote two prices: the higher price (ASK) at which
the client can buy (go long) that Financial Instrument, and the
lower price (BID) at which the client can sell (go short) that
Financial Instrument; collectively they are referred to as the
Firm’s price. The difference between the lower and the higher
price of a given Financial Instrument is the spread.

ii. Orders:
Such orders as Buy Limit, Buy Stop and Stop Loss/ Take Profit
for opened short positions are executed as ASK price. Such
orders as Sell Limit, Sell Stop and Stop Loss/Take Profit for
6/12

i.

Cena:
Widełki ceny kupna i sprzedaży (bid-ask spread): Dla
każdego Instrumentu Finansowego, Spółka podaje dwie
ceny: wyższą cenę (‘ASK’), po której Klient może kupić
Instrument Finansowy (otworzyć pozycję długą) i niższą
cenę (‘BID’), po której Klient może sprzedać Instrument
Finansowy (otworzyć pozycję krótką); te dwie ceny są
łącznie zwane cenami oferowanymi przez Spółkę. Różnicę
między niższą i wyższą ceną danego Instrument
Finansowego nazywa się ‘spreadem’.

ii. Zlecenia:
Takie zlecenia jak ‘Buy Limit’, ‘Byu Stop’ i ‘Stop Loss’/’Take
Profit’ dla otwartych pozycji krótkich są wykonywane po cenie
‘ASK’. Takie zlecenia jak ‘Sell Limit’, ‘Sell Stop’ i ‘Stop Loss’/’Take
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opened long position are executed at BID price. All orders once
triggered are executed as Market Orders at the best available
price.
iii. Costs:
The Client is charged a spread (liquidity quoted prices plus a
mark-up) and may be requiring paying swaps (overnight
interest rate) or commission, if applicable, in some financial
instruments depending on the account type. Commissions and
Swaps are not incorporated in to the firm’s quoted prices, but
charged separately. A detailed information regarding costs is
provided in the ‘Costs, Fees and Charges’ section of the
Company’s Terms and Conditions.

•

•

iv.

Swaps are charged in the form of points (pips) or
monetary terms depending on the financial instrument,
which are based on market interest rates, which may
vary from time to time. The Company has the right to
change the swap rates at any given time without any
notice.
Commissions may be charged in the form of a fixed
amount or in terms of points of the overall value of the
trade.

Speed of Execution:
The Company acts as an agent and not as a principal on the
Client’s behalf; therefore, the Firm’s Execution Venues for the
execution of the Client’s orders are various financial institutions
such as Banks or other Dealer Brokers. For that reason, speed
of execution depends on these Execution Venues. However, the
Company places a significant importance when executing
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Profit’ dla otwartych pozycji długich, wykonywane są po cenie
‘BID’. Wszystkie rozpoczęte zlecenia są realizowane, jako
Zlecenia Rynkowe po najkorzystniejszej dostępnej cenie.
iii.

Koszty:
Klient jest obciążony spreadem (ceny dostawcy płynności
plus marża) i może być zobowiązany do opłaty swapów
(oprocentowanie overnight) lub prowizji, w stosownych
przypadkach, na niektórych instrumentach finansowych w
zależności od typu konta. Komisje i Swapy nie są włączane
do notowanych cen Spółki, ale pobierane oddzielnie.
Szczegółowe informacje dotyczące kosztów zamieszczono
w sekcji ‘Koszty, Opłaty i Prowizje’ w Warunkach Handlu
Spółki.
•

•

Swapy są naliczane w formie punktów lub w
wartościach pieniężnych, w zależności od danego
instrumentu finansowego, obliczanych w oparciu o
rynkowe stopy procentowe, które od czasu do czasu
mogą ulegać zmianom. Rynki.com ma prawo do
zmiany wysokości swapów w dowolnym momencie
bez jakiegokolwiek powiadomienia.
Prowizje mogą być pobierane w formie stałej opłaty
lub punktów za całkowitą wartość transakcji.

iv. Szybkość Egzekucji Zlecenia:
Spółka występuje w imieniu Klienta, jako jego przedstawiciel, a
nie zleceniodawca, dlatego Miejscem Realizacji Zleceń Klienta
są Banki lub inni pośredniczący Dealerzy-Brokerzy. Szybkość
realizacji zleceń zależy, zatem od tych Miejsc Realizacji Zleceń.
Spółka przykłada jednak szczególną wagę do realizacji zleceń
Klientów i dąży do zapewnienia jak najszybszej realizacji zleceń,
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Client’s orders and strives to offer high speed of execution
within the limitations of technology and communications links.

mimo ograniczeń wynikających z technologii i polaczeń
telekomunikacyjnych.

v. Likelihood of Execution:
The Company acts as an agent and not as a principal on the
Client’s behalf; therefore, the Firm’s Execution Venues for the
execution of the Client’s orders for the financial instruments
offered by the firm are Banks or other Dealer-Brokers. As the
Company received direct liquidity from the markets, the
execution may be more difficult. Therefore, the likelihood of
execution depends on the availability of prices of other market
makers / financial institutions (Execution Venues). This means
that likelihood of execution depends on the availability of prices
of other market makers / financial institutions. Although the
Company arranges for the execution of all orders placed by the
Clients, it reserves the right to decline an order of any type or
to execute the order at the best available price.

v. Prawdopodobieństwo Egzekucji Zlecenia:
Spółka występuje w imieniu Klienta, jako jego przedstawiciel, a
nie zleceniodawca; dlatego Miejscem Realizacji Zleceń Klienta,
dotyczących instrumentów finansowych oferowanych przez
Spółka, są Banki lub inni pośredniczący Dealerzy-Brokerzy.
Realizacja zleceń może być utrudniona, ponieważ Spółka
otrzymuje płynność bezpośrednio z rynków. Oznacza to, że
prawdopodobieństwo realizacji zlecenia jest w dużej mierze
uzależnione od dostępności cen u innych animatorów
rynku/instytucji finansowych (tzw. Miejsc Egzekucji Zleceń).
Chociaż Spółka zajmuje się realizacją wszystkich zleceń
złożonych przez Klientów, zastrzega sobie prawo do odmowy
wykonania dowolnego rodzaju zlecenia lub realizacji zlecenia po
najkorzystniejszej dostępnej cenie.

vi. Likelihood of Settlement:
The Company shall proceed to a settlement of all transactions
upon execution of such
transactions.

vi. Prawdopodobieństwo Rozliczenia:
Spółka dąży do rozliczenia wszystkich transakcji poprzez ich
wykonanie.

vii. Size of Order:
The size of an Order is expressed in lots. The minimum and the
maximum order size may depend on the account type and/or
asset class and/or particular financial instrument. The Company
reserves the right to alter the minimum and/or maximum order
size at any given time. A detailed information regarding
available order sizes can be found on the Company’s Internet
Website.

vii. Rozmiar Zlecenia:
Wielkość Zlecenia wyrażana jest w lotach. Minimalna i
maksymalna wielkość zlecenia może zależeć od rodzaju
rachunku i/lub klasy aktywów i/lub od konkretnego
instrumentu finansowego. Spółka zastrzega sobie prawo do
zmiany minimalnej i/lub maksymalnej wielkości Zlecenia w
dowolnym momencie. Szczegółowe informacje dotyczące
dostępnych rozmiarów Zleceń można znaleźć na stronie
internetowej Spółki.
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7.

Execution Venues

Miejsca Egzekucji Zlecenia

7.1

Execution Venues are the entities with which the orders are placed or
to which the Company transmits orders for execution. For the purposes
of orders in the various financial instruments offered, the Company acts
as an agent on the Client’s behalf and not as a principal; therefore, the
Company’s Execution Venues for the execution of the Client’s orders
are various financial institutions such as Prime Brokers, Banks and other
Dealer-Brokers. The transactions entered by the Client in financial
instruments with the Firm are not undertaken on a recognized
exchange or an MTF (Multilateral Trading Facility), rather they are
undertaken over the counter (OTC) through the Company’s Trading
Platform and, accordingly, they may expose the Client to greater risks
than regulated exchange transactions.

Miejsca Egzekucji Zlecenia to podmioty, u których składane są zlecenia
lub którym zlecenia do realizacji przekazywane są przez Spółkę. W
kontekście zleceń dotyczących różnych oferowanych instrumentów
finansowych, Spółka działa w imieniu Klienta, jako jego przedstawiciel,
a nie, jako zleceniodawca; dlatego Miejscem Egzekucji Zleceń Klienta są
Prime Brokerzy, Banki i inni pośredniczący Dealerzy-Brokerzy. Klient
przyjmuje do wiadomości, że transakcje zawierane na instrumentach
finansowych za pośrednictwem Spółki, nie są zawierane na uznanych
giełdach ani Wielostronnych Platformach Obrotu (MTF), lecz w obrocie
poza giełdowym (OTC) za pośrednictwem Platformy Handlowej Spółki i,
w związku powyższym, mogą narazić Klienta na większe ryzyko niż
transakcje zawierane na regulowanych giełdach.

No

Execution Venue

Venue Characteristics

Services

1

IS PRIME

PRIME BROKER

FX, Commodities, Equity
Indices

2

TRADETECH ALPHA

PRIME BROKER

FX, Equity Indices, Shares,
Commodities, Bonds

3

SWISSQUOTE

BANK

FX, Equity Indices,
Commodities

4

BELFX

DEALER-BROKER

FX, Equity Indices, Shares,
Commodities, Bonds
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8.

Execution Risk

Ryzyko Związane z Egzekucją Zlecenia

8.1

The Client shall be aware of the following execution risks:

Klient powinien być świadomy następujących zagrożeń związanych z
egzekucją zlecenia:

i.

Market Volatility:
There may be significant market movement after a news
announcement or economic event or between the close and reopening of a market which will have a significant impact on the
execution of an order. Clients should be aware of the following
risks associated with volatile markets, especially at or near the
close of the standard trading session:
•

i.

Niestabilność Rynków:
Istotny wpływ na realizację zlecenia mogą mieć znaczne
wahania rynkowe będące następstwem publikacji serwisów
informacyjnych lub wystąpienia zdarzenia ekonomicznego lub
zamknięcia i ponownego otwarcia rynku. Klienci powinni
zdawać sobie sprawę z następujących zagrożeń wynikających z
niestabilności rynku, szczególnie w momencie lub blisko
momentu zamknięcia standardowej sesji giełdowej:

An order may be executed at a substantially different
price from the quoted bid or offer.
Executed or may be executed in several shapes at
different prices.
Opening prices may differ significantly from the
previous day’s close.

• Możliwość realizacji zlecenia po cenie, która znacznie
rożni się od zamówionej ceny kupna lub sprzedaży;
• Możliwość realizacji zleceń w rożnej formie, po różnych
cenach;
• Możliwość wystąpienia znacznych różnic w cenach
otwarcia w porównaniu z cenami zamknięcia w dniu
poprzednim

In respect to the above market risks, the Company will take all
reasonable steps to obtain the best available price for its
Clients.

W związku z powyższym ryzykiem rynkowym, Spółka
podejmuje wszelkie zasadne kroki w celu uzyskania możliwie
najkorzystniejszych cen dla swoich Klientów.

ii. Slippage:
Due to fast moving markets, all type of Orders as disclosed in
the General Trading Conditions section of the Agreement will
be executed at prices worse or better due to Negative or

ii. Poślizg Cenowy:
Ze względu dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe,
wszystkie rodzaje zleceń, które zostały ujawnione w Warunkach
Handlu Spółki, będą realizowane po cenach gorszych lub
lepszych ze względu na Negatywny lub Pozytywny Poślizg

•
•
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Positive Slippage, although the Company will take all
reasonable steps to provide Clients the best available price.
It is important to note that Slippage does not affect the
Negative Balance Protection and therefore the Client will never
lose more than the amount invested (including any profit, if
gained), even if a slippage occurs. In addition, transactions in
some currencies (e.g. RUB) or other instruments (e.g. shares,
indices) which are not traded on a 24 hours basis, may
experience a Market Gap on a daily basis and are therefore
more susceptible to slippage.

Cenowy; Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu
zapewnienia Klientom najlepszych dostępnych cen.
Ważne jest, aby pamiętać, że poślizg nie wpływa na Ochronę
przed Negatywnymi Bilansem, a zatem Klient nigdy nie straci
więcej niż zainwestowaną kwota (w tym zysk, jeśli zostanie
osiągnięty). Ponadto transakcje na niektórych walutach (np.
RUB) lub inne instrumenty (np. akcje, indeksy), które nie są
przedmiotem 24-godzinnego obrotu, mogą codziennie
doświadczać luk cenowych, a zatem są bardziej podatne na
poślizg.

iii. Technical Errors:
In some cases delays in execution beyond the Company’s
control may occur as a result of technical failures or
malfunctions in connection with use of the Company’s Online
Trading Facility or internet connectivity or processing speed for
which the Company does not accept responsibility.

iii. Błędy Techniczne:
W niektórych przypadkach opóźnienia w realizacji zlecenia
wykraczają poza kontrolę Spółki i mogą się zdarzyć na skutek
wystąpienia błędów technicznych lub nieprawidłowości
związanych z użytkowaniem Internetowej Platformy Spółki lub
połączeniem internetowym lub prędkością przetwarzania, za
które Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

9.

Monitor and Review

Opis Monitoringu

9.1

The Company will monitor the effectiveness of its order execution
arrangements and this Policy and regularly verify whether the
execution venues it accesses continue to provide the best possible
results for orders executed on behalf of Clients. The Company will
review, at least annually or when a material change occurs, both its
order execution arrangements and this Policy. Material changes to this
Policy will be notified through the Company’s Website and be available
to existing and potential Clients.

Spółka monitoruje swoją skuteczność w zakresie realizacji zleceń oraz
niniejszej Polityki i dokonuje regularnej oceny tego, czy miejsca
realizacji zleceń, do których uzyskuje dostęp, w dalszym ciągu
zapewniają najlepsze możliwie wyniki dla zleceń wykonywanych w
imieniu Klientów. Spółka, co najmniej raz w roku, lub w przypadku
wystąpienia istotnych zmian, dokonuje przeglądu zarówno wytycznych
dotyczących realizacji zleceń, jak i niniejszej Polityki. O wszelkich
istotnych zmianach niniejszej Polityki, Spółka zawiadomi swoich
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obecnych i potencjalnych Klientów, publikując stosowne informacje na
swojej stronie internetowej.

10.

Market Hours

Godziny Handlowe

10.1

The Client may trade through his/her trading account from Sunday
00.00 (Cyprus Time) until Friday 00.00 (CY time). During the daylight
saving hour’s period, trading time will be from Sunday 23:00 (CY Time)
until Friday 23:00 (CY Time). It should be noted that trading of certain
financial instruments occurs during specific time frames, which are
provided on the Company’s website.

Klient może handlować za pośrednictwem swojego rachunku
transakcyjnego od godziny 00.00 w niedzielę do godziny 00.00 w piątek.
W okresie obowiązywania czasu letniego, godziny handlowe
rozpoczynają się od godz. 23.00 w niedzielę i trwają do godz. 23.00 w
piątek. Podawane godziny handlowe zgodne są z czasem serwera
(GMT+2h). Należy zauważyć, że obrót niektórymi instrumentami
finansowymi następuje w określonych ramach czasowych, które
podane są na stronie internetowej Spółki.

11.

Amendments to Policy

Zmiany w Polityce

11.1

The Company reserves the right change and update the terms of this
Order Execution Policy from time to time. All amended terms shall be
effective five (5) calendar days after their initial posting on the
Company’s Website, or as of the first time that the Client access and or
uses Online Trading Facility after such amendments were made,
whichever is sooner, unless the Company amends the Order Execution
Policy to comply with legal or regulatory requirements. In the latter
cases the amendments will become effective as required, or ordered.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji warunków
niniejszej Polityki Egzekucji Zleceń. Wszelkie zmiany niniejszych
warunków wchodzą w życie piątego (5) dnia kalendarzowego po ich
wstępnym opublikowaniu na stronie internetowej Spółki, lub wówczas,
gdy Klient po raz pierwszy od wprowadzenia takich zmian uzyska dostęp
lub skorzysta z Internetowej Platformy Handlowej, w zależności od
tego, która sytuacja wystąpi wcześniej, chyba że Spółka zmienia zasady
egzekucji zleceń w celu spełnienia wymagań prawnych lub
regulacyjnych. W tym ostatnim przypadku poprawki zaczną
obowiązywać zgodnie z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi, lub
nakazem.
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