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Interactive Brokers Ireland Limited 

Umowa Klienta dotycząca Usług Instytucjonalnych 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Umowa: Niniejsza Umowa (zwana dalej „Umową”) reguluje stosunki między klientami (zwanymi 
dalej „Ty”, „Twój” lub „Klient”) a Interactive Brokers Ireland Limited (zwanym dalej „IBIE”, „my” 
lub „nas”) w zakresie świadczenia niektórych usług w zakresie realizacji zleceń i/lub usług 
Rozliczania i Przeprowadzania transakcji, w przypadku których Klient ma swobodę wykonywania 
i/lub rozliczania za pośrednictwem IBIE lub innego brokera (zwanego dalej „Brokerem 
Realizującym”). Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest sprzeczne z 
jakimikolwiek postanowieniami jakiejkolwiek innej umowy między stronami, pierwszeństwo mają 
postanowienia niniejszej Umowy. Klient przyjmuje do wiadomości, że rachunek Klienta w IBIE 
został otwarty zgodnie z Umową Klienta IBIE (zwaną dalej „Umową z Klientem”). Jeśli Klient 
prowadzi rachunek w IBIE, taki rachunek podlega warunkom Umowy z Klientem, która jest 
włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Niniejsza Umowa nie może być 
zmieniona ani uchylona, chyba że zostanie to dokonane na piśmie przez upoważnionego 
pracownika IBIE. Pracownicy działu obsługi klienta nie mogą zmienić ani uchylić żadnej części 

niniejszej Umowy. 

2. Realizacja Zlecenia: Zlecenia podlegające niniejszej Umowie mogą być realizowane: (a) przez 
IBIE; lub (b) przez Brokera Realizującego i przekazane IBIE do rozliczenia i prowadzenia przez 
IBIE, ale tylko wtedy, gdy ten Broker Realizujący i IBIE jako broker świadczący usługi rozliczania 
transakcji i usługi prowadzenia (zwani dalej „Prime Broker”) podpisali umowę przewidującą, że 
IBIE będzie przyjmował transakcje Klienta realizowane przez tego Brokera Realizującego. 

3. Rozliczenie Transakcji i Prowadzenie Rachunku: Transakcje mogą być: (a) rozliczane i 
obsługiwane przez IBIE; lub (b) przekazane przez IBIE do rozliczenia i prowadzenia przez innych 
brokerów będących stronami trzecimi, których Klient może wyznaczyć jako Prime Brokers Klienta, 
ale tylko wtedy, gdy IBIE zawarł umowę z Prime Brokerami Klienta w odniesieniu do takich 
transakcji. 

4. Brak Doradztwa Inwestycyjnego, Podatkowego lub Transakcyjnego: Przedstawiciele IBIE nie 
są upoważnieni do udzielania porad inwestycyjnych, podatkowych lub transakcyjnych ani do 
pozyskiwania zleceń. Żadne informacje zawarte na stronie internetowej IBIE nie mogą być 
interpretowane jako rekomendacja lub zachęta do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, 
kontraktów futures lub innych inwestycji. 

5. Kwalifikacja Klienta: W odpowiednim zakresie, Klient i jego upoważnieni przedstawiciele 
gwarantują, że Klient: (a) jest upoważniony na podstawie dokumentu (-ów) regulujących 
działalność oraz w jurysdykcjach, w których jest zorganizowany i/lub regulowany, do zawarcia 
niniejszej Umowy i transakcji (w tym z depozytem zabezpieczającym, jeśli dotyczy); b) nie jest 
niezdolny do czynności prawnych; oraz c) że osoby zidentyfikowane do składania Zleceń mają 
odpowiednie uprawnienia oraz wystarczającą wiedzę i doświadczenie, aby zrozumieć charakter i 

ryzyko związane z produktami, które mają być przedmiotem transakcji. 

6. Odpowiedzialność za Zlecenia/Transakcje Klienta: Klient przyjmuje do wiadomości, że IBIE nie 
wie, czy osoba składająca Zlecenia z nazwą użytkownika i/lub hasłem Klienta jest Klientem. O ile 
IBIE nie zostanie powiadomione pocztą elektroniczną na adres help@interactivebrokers.com, i 
IBIE wyrazi na to zgodę na piśmie, Klient nie zezwoli żadnej innej osobie na dostęp do rachunku 
Klienta. Klient jest w pełni i bezwarunkowo odpowiedzialny za poufność i wykorzystanie nazwy 
użytkownika i/lub hasła Klienta i zgadza się niezwłocznie zgłosić każdą kradzież i/lub utratę takiej 
nazwy użytkownika i/lub hasła lub każdy nieautoryzowany dostęp do rachunku Klienta 
telefonicznie lub elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej IBIE. Klient pozostaje w 
pełni i bezwarunkowo odpowiedzialny za wszystkie transakcje dokonane przy użyciu nazwy 
użytkownika i/lub hasła Klienta. 
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IBIE ma prawo polegać na wszystkich wprowadzonych, wydanych lub faktycznie przekazanych 
instrukcjach oraz wszystkich działaniach podjętych przez Klienta lub w jego imieniu przy użyciu 
nazwy użytkownika i hasła Klienta, a Klient uznaje za wiążące jakąkolwiek transakcję, obrót lub 
inne działanie lub zaniechanie w związku z jego rachunkiem lub jakimikolwiek produktami 
finansowymi przechowywanymi dla Klienta w oparciu o takie instrukcje. IBIE nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane działaniem IBIE na podstawie instrukcji, 
działań lub zaniechań lub innej komunikacji z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła Klienta, 
z wyjątkiem przypadków, w których takiej straty nie można wykluczyć na mocy prawa. 

7. Zlecenia Realizowane przez IB: IBIE realizuje zlecenia Klienta jako agent, chyba że zostało 
potwierdzone inaczej. IBIE może wykonywać zlecenia Klienta jako zleceniodawca bez ryzyka. 
IBIE może użyć innego brokera lub podmiotu stowarzyszonego w celu wykonywania zleceń i 
będzie on korzystał z wszystkich praw IBIE wynikających z niniejszej Umowy. O ile nie wskazano 
inaczej, IBIE wybierze rynek i/lub sprzedającego, do którego przekierowuje Zlecenia klienta. W 
przypadku produktów sprzedawanych na wielu rynkach IBIE może zapewnić „Smart Routing”, 
który wyszukuje najlepszy rynek dla każdego Zlecenia za pomocą skomputeryzowanego 
algorytmu. Klient powinien wybrać „Smart Routing”, jeśli jest dostępny. Jeśli Klient kieruje zlecenia 
na określony rynek, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za znajomość i transakcje zgodnie z 
zasadami i politykami tego rynku (np. godziny transakcyjne, rodzaje zleceń itp.). Klient przyjmuje 
do wiadomości, że anulowanie lub modyfikacja Zlecenia może nie być możliwa i że Klient jest 
odpowiedzialny za realizację Zlecenia pomimo żądania anulowania lub modyfikacji. Klient 
rozumie, że IBIE, według własnego uznania, może odmówić przyjęcia lub wykonania transakcji w 
imieniu Klienta albo ograniczyć lub zakazać transakcji na rachunku (rachunkach) Klienta. 
Wszystkie transakcje podlegają zasadom i polityce odpowiednich rynków i izb rozrachunkowych 
oraz obowiązującym przepisom i regulacjom. IBIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA LUB DECYZJE JAKIEJKOLWIEK GIEŁDY, RYNKU, DEALERA, 

IZBY ROZRACHUNKOWEJ LUB CIAŁA NADZORUJĄCEGO. 

8. Transakcje na Własny Rachunek - Wyświetlanie Zleceń Klientów: Z zastrzeżeniem 
wszystkich przepisów i regulacji oraz z zastrzeżeniem barier informacyjnych 
obowiązujących między IBIE a jej podmiotami powiązanymi prowadzącymi transakcje na 
własny rachunek, Klient upoważnia IBIE do wykonywania transakcji na własny rachunek i 
podmiotów powiązanych, chociaż IBIE może jednocześnie przechowywać niezrealizowane 
zlecenia Klientów na te same produkty po tej samej cenie. IBIE, jego podmioty stowarzyszone 
oraz ich dyrektorzy i/lub pracownicy mogą prowadzić transakcje na własny rachunek i, z 
zastrzeżeniem postanowień wszystkich odpowiednich praw, zasad i przepisów, IBIE i jego 
podmioty stowarzyszone mogą zająć pozycję przeciwną do zlecenia Klienta w odniesieniu do 
wszelkich pozycji papierów wartościowych, kontraktów futures i opcji oraz transakcji Forex z 
dźwignią, czy to na własnym rachunku IBIE lub jego podmiotu stowarzyszonego, czy też na 
rachunku innego klienta IBIE, pod warunkiem, że takie transakcje są przeprowadzane w sposób 
konkurencyjny na lub za pośrednictwem odpowiednich papierów wartościowych, towarów, 
kontraktów futures, giełdy opcji, rynek lub ciała nadzorującego. Ponadto IBIE lub jego podmioty 
stowarzyszone lub inni klienci mogą zająć pozycję przeciwną do zlecenia klienta na Forex i inne 
produkty dostępne na rynku. 

9. Prowizje i Opłaty, Odsetki, Fundusze: Prowizje i opłaty są naliczane według stawek określonych 
na stronie internetowej IBIE, chyba że pomiędzy Klientem a IBIE uzgodniono pisemnie konkretny 
harmonogram prowizji i/lub opłat. Jeśli Klient i IBIE nie uzgodnili pisemnego harmonogramu 
prowizji i/lub opłat, zmiany w prowizjach i/lub opłatach wchodzą w życie natychmiast po: 
opublikowaniu na stronie internetowej IBIE lub wysłaniu e-maila lub innego pisemnego 
powiadomienia do Klienta. Od niezapłaconych sald naliczane są odsetki w wysokości 1% 
miesięcznie. Deficyty na rachunkach stają się pożyczkami marżowymi na rachunku Klienta i 
powodują naliczanie odsetek zgodnie ze stawkami zamieszczonymi na stronie internetowej IBIE. 
Klient zgadza się pokryć uzasadnione koszty windykacji za wszelkie nieuregulowany deficyt lub 
saldo Klienta, w tym opłaty prawników i agentów windykacyjnych. 

1. W przypadku rachunków prowadzonych przez IBIE: Klient przyjmuje do wiadomości, 
że IBIE potrąca prowizje i/lub opłaty z rachunków Klienta, co zmniejszy kapitał na 
rachunku. Pozycje zostaną zlikwidowane, jeśli prowizje i/lub inne opłaty spowodują 
niedobór depozytu zabezpieczającego. IBIE zapłaci Klientowi odsetki od kredytu i 
pobierze od niego odsetki debetowe według stóp procentowych i warunków na 
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stronie internetowej IBIE, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Środki Klienta 
zostaną wypłacone dopiero po rozliczeniu transakcji. Warunki wpłaty i wypłaty 
środków (w tym okresy przechowywania) są określone na stronie internetowej IBIE. 

2. W przypadku rachunków, które nie są prowadzone przez IBIE: Klient zapłaci IBIE 
prowizje i opłaty w ciągu dziesięciu dni od otrzymania wyciągu IBIE. 

Klient niniejszym upoważnia IBIE do wykorzystania wszelkich środków pieniężnych, 
zatwierdzonych dłużnych papierów wartościowych lub zatwierdzonych papierów wartościowych, 
które Klient może zapłacić IBIE w celu: (i) wypełnienia zobowiązań wobec odpowiedniej izby 
rozrachunkowej (pod warunkiem, że żadna wypłata z rachunków Klienta w IBIE nie może być 
dokonana, jeżeli skutkowałaby tym, że odpowiednie wymogi dotyczące depozytu 
zabezpieczającego lub zobowiązania transakcyjnego realizowane w imieniu dowolnego klienta są 
w ten sposób finansowane przez innego klienta); (ii) wnoszenia prowizji, opłat brokerskich, 
obciążeń i innych właściwych opłat lub opłat za kontrakty zawierane przez IBIE w imieniu Klienta; 
i/lub (iii) dokonywania płatności zgodnie z instrukcjami Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że 
IBIE może wykorzystać takie środki pieniężne, zatwierdzone dłużne papiery wartościowe lub 
zatwierdzone papiery wartościowe w ramach lub w celu wypełnienia zobowiązań IBIE wobec 
dowolnej strony, o ile takie zobowiązania powstają w związku z wszystkimi kontraktami 
zawieranymi w imieniu Klienta lub są z nimi związane. Klient zgadza się, że IBIE może zatrzymać 
odsetki od pieniędzy Klienta. 
 

10. Podejrzana Aktywność: Jeśli IBIE, według własnego uznania, uważa, że rachunek Klienta brał 
udział w oszustwie, przestępstwie lub naruszeniu prawa lub przepisów, dostęp do niego był 
niezgodny z prawem lub jest w inny sposób brał udział w jakiejkolwiek podejrzanej działalności 
(jako ofiara lub sprawca lub w inny sposób), IBIE może zawiesić lub zamrozić rachunek lub 
wszelkie przywileje tego rachunku, może zamrozić lub zlikwidować fundusze lub aktywa lub może 
wykorzystać dowolne środki zaradcze zawarte w niniejszej Umowie w przypadku „Niewykonania 
Zobowiązania”. 

11. Zabezpieczenie: Wszystkie aktywa Klienta, dowolnego rodzaju przechowywane przez IBIE lub w 
imieniu IBIE na rachunku Klienta są niniejszym zastawem na rzecz IBIE i podlegają zastawi z 
pierwszeństwem zaspokojenia, obciążeniu i/lub zabezpieczeniu na rzecz IBIE w celu 
zabezpieczenia wykonania wszystkich obowiązków i zobowiązań wobec IBIE wynikających z 

niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy. 

12. Brak Papierów Wartościowych z Ograniczoną Zbywalnością: O ile Klient nie powiadomił IBIE, 
że jest inaczej, Klient nie będzie podejmował prób sprzedaży akcji objętych ograniczeniami za 
pośrednictwem IBIE bez uprzedniego powiadomienia i zgody IBIE. 

13. Niewykonania Zobowiązania: „Niewykonanie Zobowiązania” następuje automatycznie, bez 
uprzedzenia, w przypadku: (i) naruszenia/odrzucenia przez Klienta jakiejkolwiek umowy z IBIE; (ii) 
Klient nie zapewni IBIE zadowalającego zapewnienia wykonania zobowiązania, na wniosek IBIE, 
według wyłącznego uznania IBIE; (iii) wszczęcie postępowania przez i/lub przeciwko Klientowi na 
podstawie dowolnego prawa upadłościowego, niewypłacalności, układu lub podobnego prawa; (iv) 
cesji na rzecz wierzycieli Klienta; (v) wyznaczenie syndyka, powiernika, likwidatora lub podobnego 
urzędnika dla Klienta lub w związku z majątkiem Klienta; (vi) oświadczenia Klienta, które są 
nieprawdziwe lub wprowadzają w błąd, gdy zostały złożone lub które później stały się 
nieprawdziwe; (vii) brak zdolności prawnej Klienta; (viii) jakiekolwiek postępowanie mające na celu 
zawieszenie lub cofnięcie działalności lub licencji Klienta przez jakikolwiek organ regulacyjny lub 
organizację; (ix) IBIE ma powody, by sądzić, że którekolwiek z powyższych jest prawdopodobne, 
możliwe lub prawdopodobne jest, że nastąpi w najbliższym czasie. Klient bezwarunkowo zgadza 
się, że po wystąpieniu Niewykonania Zobowiązania IBIE może wypowiedzieć niektóre lub 
wszystkie zobowiązania IBIE wobec Klienta, a IBIE ma prawo, według własnego uznania, ale nie 
ma obowiązku, bez uprzedniego powiadomienia, zlikwidować wszystkie lub jakąkolwiek część 
pozycji Klienta na jakimkolwiek rachunku (rachunkach) IBIE, indywidualnych lub wspólnych, w 
dowolnym czasie i w jakikolwiek sposób oraz za pośrednictwem dowolnego rynku lub dealera. 
Klient zwróci IBIE koszty i zwolni go z odpowiedzialności za wszelkie działania, zaniechania, 
koszty, opłaty (w tym między innymi honoraria prawników) lub zobowiązania związane z 
niewywiązaniem się ze zobowiązań przez klienta lub jakąkolwiek transakcją podjętą przez IBIE po 

Niewykonaniu Zobowiązania. 
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14. Ryzyko na Rynkach Zagranicznych; Transakcje po Godzinach: Klient przyjmuje do 
wiadomości, że transakcje papierami wartościowymi, opcjami, kontraktami futures, 
walutami lub jakimkolwiek produktem na rynku zagranicznym mają charakter spekulacyjny 
i wiążą się z wysokim ryzykiem. Istnieje również szczególne ryzyko związane z 
transakcjami poza zwykłymi godzinami rynkowymi, w tym ryzyko niższej płynności, 
wyższej zmienności, zmian cen, rynków niepowiązanych, wiadomości wpływających na 
ceny i szerszych spreadów. Klient oświadcza, że posiada wiedzę i jest w stanie podjąć to 
ryzyko. 

15. Znajomość Papierów Wartościowych, Warrantów i Opcji; Działania Korporacyjne: Klient 
przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest znajomość warunków wszelkich papierów 
wartościowych, kontraktów futures, opcji, warrantów lub innych produktów na rachunku Klienta, w 
tym nadchodzących działań korporacyjnych (np. ofert przetargowych, reorganizacji, podziałów 
akcji itp.). IBIE nie ma obowiązku powiadamiania Klienta o terminach, wymaganych działaniach 
lub datach spotkań, ani też IBIE nie jest zobowiązana do podejmowania jakichkolwiek działań bez 
specjalnych pisemnych instrukcji, chyba że IBIE otrzyma je drogą elektroniczną za pośrednictwem 

strony internetowej IBIE. 

16.  Licencja Klienta IBIE Na Używanie Oprogramowania IBIE: IBIE udziela Klientowi 
niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na używanie Oprogramowania Interactive Brokers 
(zwanego dalej „IB”) wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Tytuł do 
oprogramowania IB i aktualizacje pozostają wyłączną własnością IB, w tym wszystkie patenty, 
prawa autorskie i znaki towarowe. Klient nie może sprzedawać, wymieniać ani przekazywać 
oprogramowania IB innym osobom. Klient nie może kopiować, modyfikować, tłumaczyć, 
dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować lub redukować do postaci czytelnej 
dla człowieka, dostosowywać oprogramowania IB ani używać go do tworzenia prac pochodnych, 
chyba że zostanie wyraźnie upoważniony do tego na piśmie przez upoważnionego pracownika 
IBIE. IBIE jest uprawniona do natychmiastowego zadośćuczynienia za grożące naruszenie tych 
zobowiązań. 

17. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I KAR 
UMOWNYCH: KLIENT AKCEPTUJE SYSTEM IB „TAKI, JAKI JEST” I BEZ GWARANCJI, 
WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH 
GWARANCJI PRZYDATNOŚCI TRANSAKCYJNEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO UŻYCIA, CELU LUB ZASTOSOWANIA; TERMINOWOŚCI; BRAKU 
PRZERW; LUB WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z 
TRANSAKCJI, PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB PRZEBIEGU REALIZACJI. W ŻADNYM 
WYPADKU IBIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB 
SZKODY , NAWIĄZKĘ ODSZKODOWAWCZĄ, SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, 
SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE, W TYM UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI, ZYSKÓW LUB 
WARTOŚCI FIRMY. IBIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA Z TYTUŁU 
JAKICHKOLWIEK OPÓŹNIEŃ LUB PRZERW W ŚWIADCZENIU USŁUG LUB TRANSMISJI 
LUB AWARII DZIAŁANIA SYSTEMU IB, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, W TYM MIĘDZY 
INNYMI SPOWODOWANYCH AWARIĄ SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA; DZIAŁANIAMI 
RZĄDOWYMI, GIEŁDOWYMI LUB INNYMI DZIAŁANIAMI REGULACYJNYMI; KLESKĄ 
ŻYWIOŁOWĄ; WOJNĄ, AKTAMI TERRORYZMU LUB CELOWYMI DZIAŁANIAMI IB. KLIENT 
MA ŚWIADOMOŚĆ, ŻE MOGĄ WYSTĄPIĆ OPÓŹNIENIA LUB PRZERWY W KORZYSTANIU Z 
SYSTEMU IB, W TYM NP. SPOWODOWANE UMYŚLNIE PRZEZ IB NA POTRZEBY OBSŁUGI 
SYSTEMU IB. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ IBIE, NIEZALEŻNIE OD 
FORMY POSTĘPOWANIA I PONIESIONYCH PRZEZ KLIENTA SZKÓD, NIE PRZEKROCZY 
SUMY PROWIZJI ZAPŁACONYCH PRZEZ KLIENTA NA RZECZ IBIE W CIĄGU 6 MIESIĘCY 
PRZED ZDARZENIEM BĘDĄCYM PODSTAWĄ ROSZCZENIA KLIENTA. 

18. Klient musi utrzymywać alternatywne ustalenia transakcyjne: Systemy komputerowe, takie 
jak te używane przez IBIE, są z natury podatne na zakłócenia, opóźnienia lub awarie. 
KLIENT MUSI UTRZYMYWAĆ ALTERNATYWNE USTALENIA TRANSAKCYJNE OPRÓCZ 
RACHUNKU KLIENTA IBIE W CELU REALIZACJI ZLECEŃ KLIENTA W PRZYPADKU, GDY 
SYSTEM IBIE JEST NIEDOSTĘPNY. Podpisując niniejszą Umowę, Klient oświadcza, że 
utrzymuje alternatywne ustalenia transakcyjne. 

19. Zgoda Na Akceptację Elektronicznych Zapisów I Komunikację: IBIE zapewnia elektroniczne 
potwierdzenia transakcji, wyciągi z rachunków, informacje podatkowe, materiały pełnomocnictwa 
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oraz inne dokumentacja i zapisy Klienta (zwane dalej łącznie „Dokumentacja i Komunikacja”) w 
formie elektronicznej w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. 
Elektroniczna Dokumentacja i Komunikacja może być wysyłana do Trader Workstation Klienta 
(zwanej dalej „TWS”) lub na adres e-mail klienta, lub ze względów bezpieczeństwa może być 
publikowana na stronie internetowej IB lub na bezpiecznej stronie internetowej jednego z 
usługodawców IB i Klient będzie musiał się zalogować i pobrać Komunikację. Zawierając niniejszą 
Umowę, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie elektronicznej Dokumentacji i Komunikacji. Zgoda 
taka będzie obowiązywać na stałe i przez każdy rok podatkowy, chyba że zostanie wycofana 
przez Klienta. Klient może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, przekazując IBIE 
elektroniczne zawiadomienie za pośrednictwem strony internetowej IB. Jeżeli Klient wycofa taką 
zgodę, IBIE przekaże wymagane Dokumentacja i Komunikację (np. Dokumenty podatkowe, 
materiały pełnomocnictwa itp.) na żądanie w formie papierowej, telefonicznie lub za 
pośrednictwem strony internetowej IBIE. Jednakże IBIE zastrzega sobie prawo do zażądania od 
Klienta zamknięcia rachunku Klienta, jeśli klient wycofa zgodę na otrzymywanie elektronicznej 
dostawy Dokumentacja i Komunikacji. Aby móc prowadzić transakcje przy użyciu IB TWS oraz 
otrzymywać Dokumentacja i Komunikację za pośrednictwem TWS, istnieją pewne wymagania 
systemowe dotyczące sprzętu i oprogramowania, które są opisane na stronie internetowej IBIE 
pod adresem www.interactivebrokers.com. Ponieważ wymagania te mogą ulec zmianie, Klient 
musi okresowo odwiedzać stronę internetową IB, aby zapoznać się z aktualnymi wymaganiami 
systemowymi. Aby otrzymywać pocztę elektroniczną od IBIE, klient jest odpowiedzialny za 
utrzymanie aktualnego internetowego adresu e-mail oraz oprogramowania umożliwiającego mu 
czytanie, wysyłanie i odbieranie poczty. Klient musi niezwłocznie powiadomić IBIE o zmianie 
adresu e-mail Klienta, korzystając z tych procedur, aby zmienić adres e-mail Klienta, który może 
być dostępny na stronie internetowej IB. 

B. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TRANSAKCJI I POZYCJI, KTÓRE MAJĄ BYĆ ROZLICZANE 

LUB OBSŁUGIWANE PRZEZ IBIE: 
 

1. Zastosowanie: Postanowienia niniejszej Sekcji B mają zastosowanie do transakcji i pozycji: (a) 
realizowanych, rozliczanych i obsługiwanych przez IBIE; lub (b) realizowanych przez innego 
Brokera Realizującego i przekazane IBIE do rozliczenia i obsługi; lub (c) transakcji lub pozycji, w 
przypadku których Prime Broker Klienta zamierza nie rozliczać ani nie przyjmuje, lub których nie 
rozlicza lub nie przyjmuje. 

2. Depozyt Zabezpieczający: 

a. Wymóg Ciągłego Utrzymywania Wystarczającego Depozytu Zabezpieczającego: 
Transakcje z depozytem zabezpieczającym podlegają wymogom giełd, instytucji 
rozrachunkowych i regulacyjnych w zakresie depozytu zabezpieczającego oraz wymaganiom 
depozytu zabezpieczającego, a także wszelkim dodatkowym wymaganiom dotyczącym 
depozytu zabezpieczającego IBIE, które mogą być wyższe (zwane dalej „Wymogami 
dotyczącymi Depozytu Zabezpieczającego”). IBIE MOŻE MODYFIKOWAĆ WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO DLA DOWOLNEGO LUB 
WSZYSTKICH KLIENTÓW DLA DOWOLNYCH OTWARTYCH LUB NOWYCH POZYCJI W 
DOWOLNYM MOMENCIE, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA IBIE. KLIENT BĘDZIE PRZEZ 
CAŁY CZAS UTRZYMYWAŁ, BEZ UPRZEDZENIA I ŻĄDANIA, WYSTARCZAJĄCY 
KAPITAŁ, ABY STALE SPEŁNIAĆ WYMOGI DOTYCZĄCE DEPOZYTU 
ZABEZPIECZAJĄCEGO. KLIENT MONITORUJE SWÓJ RACHUNEK, TAK ABY CAŁY 
CZAS ZAWIERAŁ KAPITAŁ WYSTARCZAJĄCY DO SPEŁNIENIA WYMOGÓW 
DOTYCZĄCYCH DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO. JEŚLI NA RACHUNKU NIE MA 
WYSTARCZAJĄCEGO KAPITAŁU, ABY SPEŁNIĆ WYMOGI DOTYCZĄCE DEPOZYTU 
ZABEZPIECZAJĄCEGO, IBIE MOŻE ODRZUCIĆ KAŻDE ZLECENIE ZŁOŻONE PRZEZ 
KLIENTA LUB ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA DO ROZLICZENIA (LUB MOŻE „DK” LUB NIE 
POTWIERDZIĆ LUB ZWRÓCIĆ) LUB MOŻE ZLIKWIDOWAĆ DOWOLNĄ POZYCJĘ 
PRZEKAZANĄ IBIE PRZEZ BROKERA REALIZUJĄCEGO DO ROZLICZENIA. Formuły 
obliczania Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego na stronie internetowej IBIE mają 
jedynie charakter informacyjny i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych Wymagań Depozytu 
Zabezpieczającego. Klient musi zawsze spełniać Wymagania dotyczące Depozytu 

Zabezpieczającego obliczane przez IBIE. 

b. IBIE Nie Będzie Wystawiać Wezwań Do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego: IBIE 

http://www.interactivebrokers.com/
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nie musi powiadamiać Klienta o niespełnieniu Wymagań Depozytu Zabezpieczającego 
przed skorzystaniem przez IBIE ze swoich praw wynikających z niniejszej Umowy. 
Klient przyjmuje do wiadomości, że IBIE generalnie nie będzie wystawiać wezwań do 
uzupełnienia depozytu zabezpieczającego; zasadniczo nie zasili rachunku Klienta w 
celu uzupełnienia braków depozytu zabezpieczającego w ciągu dnia lub na koniec dnia; 
i jest upoważniony do likwidacji pozycji na rachunku w celu spełnienia wymagań 
dotyczących Depozytu Zabezpieczającego bez wcześniejszego powiadomienia. 

c. Likwidacja Pozycji i Transakcje Kompensujące: 

i. JEŚLI W DOWOLNYM MOMENCIE RACHUNEK KLIENTA MA 
NIEWYSTARCZAJĄCY KAPITAŁ, ABY SPEŁNIĆ WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO LUB MA NIEDOBÓR, IBIE MA PRAWO, 
WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, ALE NIE MA OBOWIĄZKU, ZLIKWIDOWAĆ 
CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ POZYCJI KLIENTA NA DOWOLNYM Z RACHUNKÓW IBIE 
KLIENTA. RACHUNKI, W DOWOLNYM CZASIE I W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I ZA 
POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO RYNKU LUB DEALERA, BEZ 
WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA LUB WEZWANIA KLIENTA DO 
UZUPEŁNIENIA DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO. KLIENT PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIEZWŁOCZNIE ZAPŁACI IBIE ZA WSZELKIE BRAKI 
NA RACHUNKU KLIENTA, KTÓRE WYNIKNĄ Z TAKIEJ LIKWIDACJI LUB 
POZOSTANĄ PO TAKIEJ LIKWIDACJI. IBIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA JAKIEKOLWIEK STRATY PONIESIONE PRZEZ KLIENTA W ZWIĄZKU Z 
TAKIMI LIKWIDACJAMI (LUB JEŚLI SYSTEM IBIE OPÓŹNIA DOKONANIE 
TAKICH LIKWIDACJI LUB ICH NIE REALIZUJE), NAWET JEŚLI KLIENT 
ODZYSKA SWOJĄ POZYCJĘ PO GORSZEJ CENIE. 

ii. IBIE może zezwolić Klientowi na wcześniejsze zażądanie zlecenia likwidacji w 
przypadku niedoboru depozytu zabezpieczającego, ale takie wnioski nie są wiążące 
dla IBIE i IBIE zastrzega sobie wyłączne prawo do określenia aktywów, które mają 
zostać zlikwidowane, oraz kolejności/sposobu likwidacji. IBIE może dokonać likwidacji 
za pośrednictwem dowolnego rynku lub dealera, a IBIE lub jego podmioty 
stowarzyszone mogą zająć drugą pozycję transakcji zgodnie z prawem i przepisami. 
Jeśli IBIE zlikwiduje jakiekolwiek/wszystkie pozycje na rachunku Klienta, taka 
likwidacja ustali zysk/stratę Klienta oraz pozostałe zadłużenie wobec IB, jeśli takie 
istnieje. Klient zwróci koszty IBIE i zwolni go z odpowiedzialności za wszelkie 
działania, zaniechania, koszty, opłaty (w tym między innymi honoraria prawników) lub 
zobowiązania związane z jakąkolwiek taką transakcją podjętą przez IB. Jeśli IBIE 
wykona zlecenie (lub otrzyma je do rozliczenia od Brokera Wykonującego pozycję), 
dla którego Klient nie miał wystarczającego kapitału własnego, IBIE ma prawo bez 
uprzedzenia zlikwidować pozycję (lub zlikwidować wszelkie inne pozycje na rachunku 
Klienta wystarczające do przywrócenia kapitału na rachunku w celu spełnienia 
wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego), a Klient będzie odpowiedzialny 
za wszelkie wynikające z tego straty. 

iii. Jeśli IBIE z jakiegokolwiek powodu nie zlikwiduje pozycji z depozytem 
zabezpieczającym poniżej wymogów i wystawi wezwanie do uzupełnienia depozytu 
zabezpieczającego, Klient musi natychmiast spełnić takie wezwanie, wpłacając 
fundusze. Klient przyjmuje do wiadomości, że nawet jeśli zostanie wysłane wezwanie, 
IBIE nadal może zlikwidować pozycje w dowolnym momencie. 

iv. Klient przyjmuje do wiadomości, że IBIE ma również prawo do zlikwidowania całości 
lub części pozycji Klienta bez uprzedniego powiadomienia: (i) jeśli powstanie 
jakikolwiek spór dotyczący jakiejkolwiek transakcji Klienta, (ii) w przypadku „Nie 
wykonania Zobowiązania” opisanego w niniejszej Umowie lub (iii) ilekroć IBIE uzna, 
że likwidacja jest konieczna lub wskazana w celu ochrony IB. 

3. Krótka Sprzedaż: Klient przyjmuje do wiadomości, że krótka sprzedaż musi być dokonywana na 
rachunku marżowym, z zastrzeżeniem Wymogów dotyczących Depozytu Zabezpieczającego; że 
przed krótką sprzedażą IBIE musi uznać, że może pożyczyć akcje na dostawę; i że jeśli IBIE nie 
może pożyczyć akcji (lub pożyczyć ponownie po zawiadomieniu o wycofaniu), IBIE może kupić 
akcje w imieniu Klienta, bez powiadomienia Klienta, w celu pokrycia pozycji krótkich, a Klient jest 
odpowiedzialny za wszelkie straty i/lub koszty . 

4. Prawo IBIE do Pożyczania/Zastawiania Aktywów Klienta: Prawo dotyczące Zapisów 
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użytkowania zawarte w Umowie z Klientem jest włączone do niniejszego dokumentu przez 
odniesienie. 

5. Przechowywanie Papierów Wartościowych; Środki Klienta: Postanowienia dotyczące 
powiernictwa zawarte w Umowie z Klientem są włączone do niniejszego dokumentu przez 
odniesienie. 

6. Funkcja Wielowalutowa na Rachunkach IBIE: 

a. Klient może mieć możliwość transakcji produktami denominowanymi w różnych walutach przy 
użyciu wybranej przez siebie waluty bazowej. Przy zakupie produktu denominowanego w 
innej walucie niż waluta bazowa tworzony jest kredyt zabezpieczający na sfinansowanie 
zakupu, zabezpieczony środkami na rachunkach Klienta. Jeśli Klient utrzymuje pozycje 
denominowane w walutach obcych, IBIE obliczy Wymagany Depozyt, stosując kursy wymiany 
określone przez IBIE. IBIE ZASTOSUJE „REDUKCJĘ WARTOŚCI” (PROCENTOWE 
DYSKONTO OD KWOTY KAPITAŁU OBCEGO), ABY ODZWIERCIEDLIĆ MOŻLIWOŚĆ 
WAHAŃ KURSÓW WYMIANY MIĘDZY WALUTĄ BAZOWĄ A WALUTĄ OBCĄ. KLIENT 
MUSI PRZEZ CAŁY CZAS ŚCIŚLE MONITOROWAĆ WYMOGI DOTYCZĄCE DEPOZYTU 
ZABEZPIECZAJĄCEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA POZYCJI DENOMINOWANYCH W 
WALUTACH OBCYCH, PONIEWAŻ WAHANIA KURSU WALUTY I WARTOŚCI POZYCJI 
BAZOWEJ MOGĄ POWODOWAĆ DEFICYT DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO. b. 
Klient zgadza się, że zobowiązania IBIE wobec Klienta będą denominowane w: (i) walucie 
bazowej rachunku; (ii) walucie, w której środki zostały zdeponowane przez Klienta lub zostały 
zamienione na żądanie Klienta, w zakresie takich depozytów i konwersji; lub (iii) walucie, w 
której środki pieniężne zgromadzono na rzecz Klienta w wyniku transakcji na wyznaczonym 
rynku kontraktowym lub zarejestrowanej funkcji realizacji transakcji na instrumentach 
pochodnych, w zakresie takich nagromadzonych środków. Informacje dotyczące 
przewalutowań Klienta znajdują się na wyciągach Klienta IBIE. Klient ponadto zgadza się, że 
IBIE może przechowywać środki Klienta na warunkach określonych w Umowie z Klientem. 

7. Transakcje Wymiany Walut Obcych („Forex”): 

a. WYSOKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI NA RYNKU FOREX: TRANSAKCJE 
NA RYNKU FOREX SĄ GENERALNIE NIEUREGULOWANE, SĄ WYSOCE RYZYKOWNE 
ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANĄ DŹWIGNIĘ (DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY) I MOGĄ 
SKUTKOWAĆ UTRATĄ ŚRODKÓW WIĘKSZYCH NIŻ KWOTA ZDEPONOWANA PRZEZ 
KLIENTA NA RACHUNKU. Klient przyjmuje do wiadomości „Oświadczenie o ryzyku dla 
transakcji na rynku Forex i rachunkach wielowalutowych” dostarczone oddzielnie 
przez IBIE. 

b. W przypadku transakcji na rynku Forex, IBIE na ogół działa jako agent lub zleceniodawca bez 
ryzyka i pobiera opłatę. IBIE może przeprowadzać transakcje na rynku Forex za 
pośrednictwem podmiotu stowarzyszonego lub strony trzeciej, które mogą czerpać zyski lub 
tracić na takich transakcjach. Klient zgadza się, że IBIE może przenosić na lub z 
regulowanych rachunków futures lub papierów wartościowych Klienta z lub na którykolwiek z 
nieregulowanych rachunków Forex Klienta wszelkie fundusze lub aktywa, które mogą być 
wymagane w celu uniknięcia wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, 
zmniejszenia salda debetowego lub z jakiegokolwiek innego zgodnego z prawem powodu. 

c. Kompensacja: (i) Kompensacja przez Novation. Każda transakcja Forex między Klientem a 
IBIE zostanie natychmiast skompensowana ze wszystkimi istniejącymi transakcjami Forex 
między Klientem a IBIE dla tych samych walut, aby stanowić jedną transakcję. (ii) 
Kompensowanie płatności. Jeżeli w jakimkolwiek terminie dostawy wymagana jest więcej niż 
jedna dostawa waluty, każda ze stron zsumuje kwoty dostawy i zostanie dostarczona tylko 
różnica. (iii) Kompensacja na zamknięcie. Jeżeli Klient: (a) poniesie deficyt depozytu 
zabezpieczającego na jakimkolwiek rachunku IBIE, (b) nie wywiąże się ze zobowiązań wobec 
IB, (c) będzie objęty postepowaniem upadłościowym, niewypłacalnością lub innym podobnym 
postępowaniem, lub (d) nie spłaci długów w terminie , IBIE ma prawo, ale nie ma obowiązku, 
zamknąć transakcje Forex Klienta, zlikwidować całość lub część zabezpieczenia Klienta i 
przeznaczyć wpływy na jakiekolwiek zadłużenie wobec IB. (iv) Po kompensowaniu sald na 
zamknięcie lub po jakimkolwiek „Niewywiązaniu się ze Zobowiązania” wszystkie nierozliczone 
transakcje na rynku Forex zostaną uznane za zakończone z chwilą bezpośrednio 
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poprzedzającą zdarzenie inicjujące, petycję lub postępowanie. (v) Prawa IB zawarte w 
niniejszym dokumencie stanowią dodatek do wszelkich innych praw, które IBIE posiada (na 
mocy umowy, prawa lub w inny sposób). 

d. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi zobowiązania IBIE do 
oferowania ogólnych transakcji na rynku Forex ani do zawarcia jakiejkolwiek konkretnej 
transakcji na rynku Forex. IBIE zastrzega sobie nieograniczone prawo do odrzucenia 
dowolnego zlecenia na rynku Forex lub odmowy notowania dwustronnego rynku w dowolnej 
walucie. 

8. Opcje Towarowe i Kontrakty Futures Nierozliczane w Gotówce: Klient przyjmuje do 
wiadomości, że dla: (a) opcji towarowych, które nie mogą być zrealizowane i muszą zostać zamknięte 
w drodze kompensaty; oraz (b) w przypadku kontraktów futures rozliczanych nie w gotówce, ale 
poprzez fizyczną dostawę towaru (w tym waluty spoza Listy Walut Dostarczanych IB), Klient nie może 
dokonać ani odebrać dostawy. Jeśli Klient nie skompensuje opcji towarowej lub pozycji kontraktów 
futures na dostawę fizyczną przed upływem terminu na stronie internetowej IBIE, IBIE jest 
upoważniony do rolowania lub likwidacji pozycji lub zlikwidowania pozycji lub towaru wynikającego z 
opcji lub kontraktu futures, a Klient jest odpowiedzialny za wszelkie straty i/lub koszty. 

9. Limity Pozycji; Transfery; Automatyczne Wykonywanie Opcji; Opcje i Transakcje Futures 
na Giełdach w UE: 

a. Klient przyjmuje do wiadomości, że IBIE może nałożyć ograniczenia na otwarte pozycje lub 
zobowiązania do dostawy, które Klient może mieć w dowolnym momencie. 

b. Klient przyjmuje do wiadomości, że może być wymagane od IBIE zamknięcie otwartej pozycji 
Klienta w celu przestrzegania limitów pozycji na odpowiedniej giełdzie. 

c. Klient przyjmuje do wiadomości, że odpowiednia giełda opcji lub kontraktów futures lub jego 
izba rozrachunkowa mogą zrobić wszystko, co konieczne, aby zamknąć lub przenieść 
wszelkie otwarte pozycje posiadane przez IBIE w imieniu Klienta oraz środki pieniężne i 
papiery wartościowe na Rachunku Klienta w IBIE do innego członka odpowiedniej giełdy opcji 
lub kontraktów futures, jeżeli uzna to za konieczne zgodnie z regulaminem odpowiedniej 
giełdy lub izby rozrachunkowej. 

d. Odpowiednie przepisy prawa i zasady mogą wymagać od Klienta powiadomienia 
odpowiedniej giełdy lub organu regulacyjnego, jeśli zajmuje stanowisko podlegające 
obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z definicją zawartą w odpowiednich przepisach i zasadach 
(zwanych dalej „Wymogami dotyczącymi Raportowania”). Klient przyjmuje do wiadomości i 
potwierdza, że: 

i. Klient zna i rozumie Wymagania dotyczące Raportowania związane z odpowiednimi 
produktami i giełdą, na której klient składa Zlecenie, w tym między innymi, ale nie 
ograniczając się do opcji i zleceń futures na giełdzie dowolnego Państwa 
Członkowskiego; i 

ii. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie odpowiednich Wymagań dotyczących 
Raportowania. 

C. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TRANSAKCJI, KTÓRE MAJĄ BYĆ WYKONANE PRZEZ IBIE 
I PRZEKAZANE PRIME BROKEROWI KLIENTA DO ROZLICZENIA: 

1. Zastosowanie: Postanowienia niniejszej Sekcji C mają zastosowanie do transakcji i pozycji, które 
mają być realizowane przez IBIE i przekazane do rozliczenia Prime Broker Klienta. 

2. Transakcje: IBIE będzie rozliczać transakcje na papierach wartościowych Klienta na rachunku 
brokersko-maklerskim założonym na rzecz Prime Broker i przeznaczonym na rzecz Klienta. W 
dniu rozliczenia każdej transakcji IBIE dostarczy lub otrzyma papiery wartościowe Klienta do lub 
od Prime Broker za pełną zapłatą przez lub na rzecz Prime Broker w imieniu Klienta. 
 

3. Dane Transakcyjne Klienta: Klient niniejszym upoważnia IBIE do informowania Prime Broker o 
wszystkich szczegółach każdej transakcji na rachunku Klienta (zwane dalej „Danymi 
Transakcyjnymi”), a Klient niniejszym zgadza się poinformować Prime Broker o Danych 
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Transakcyjnych w dniu transakcji do czasu wyznaczonego Klientowi przez Prime Broker. W 
przypadku jakichkolwiek rozbieżności w Danych Transakcyjnych zgłoszonych do Prime Broker 
przez Klienta oraz Danych Transakcyjnych zgłoszonych Prime Broker przez IBIE, Klient będzie 
odpowiedzialny za niezwłoczne wyjaśnienie takiej rozbieżności, a Klient będzie odpowiedzialny 
wobec IBIE za wszelkie straty, koszt lub wydatek poniesiony przez IBIE w wyniku takiej transakcji. 

4. Krótka, Short Exempt i Długa Sprzedaż: Składając jakiekolwiek zlecenie krótkiej sprzedaży 
papierów wartościowych, Klient jest odpowiedzialny za wyznaczenie zlecenia jako takiego, a 
Klient niniejszym upoważnia IBIE do oznaczenia zlecenia jako „krótkie” lub „short exempt”. 
Składając każde zlecenie sprzedaży długiej, Klient oznaczy to Zlecenie jako takie i niniejszym 
upoważnia IBIE do oznaczenia Zlecenia jako „długie”. Oznaczenie zlecenia sprzedaży jako 
„długie” stanowi oświadczenie Klienta, że (i) Klient jest właścicielem zabezpieczenia, w 
odniesieniu do którego zostało złożone zlecenie sprzedaży oraz (ii) jeśli Prime Broker nie posiada 
zabezpieczenia w momencie, gdy Klient składa zlecenie sprzedaży, Klient dostarczy 
zabezpieczenie do Prime Broker do dnia rozliczenia w dobrej formie, a jeśli Klient nie dostarczy 
jako takiego, zapłaci IBIE wszelkie straty i wydatki, które może ponieść lub na które może być 
narażony w wyniku nieuregulowania przez Prime Broker takiej transakcji w imieniu Klienta. Klient 
zobowiązuje się ponadto do przekazywania IBIE informacji dotyczących wszelkich ustaleń 
dotyczących pożyczki papierów wartościowych dokonanych przez Klienta i/lub Prime Broker w 
związku z jakąkolwiek krótką sprzedażą. 

5. Kwalifikacja Klienta: 

a. Klient jest zobowiązany do utrzymywania na rachunku Klienta w Prime Broker takiego 
minimalnego kapitału netto w gotówce lub papierach wartościowych, jakiego może wymagać 
od czasu do czasu Prime Broker (zwany dalej „Minimalnym Kapitałem Netto”), który w 
żadnym wypadku nie będzie mniejszy niż minimalny kapitał netto wymagany przez IBIE, jeśli 
jest wymagany. Klient ponadto rozumie, że w przypadku, gdy stan rachunku Klienta spadnie 
poniżej takiego Minimalnego Kapitału Netto, Klient zobowiązany jest do terminowego 
doprowadzenia rachunku Klienta do zgodności. Za każdym razem, gdy Klient składa Zlecenie 
w IBIE, Klient niniejszym oświadcza, że będzie przestrzegał takiego Minimalnego Kapitału 
Netto lub w przeciwnym przypadku powiadomi IBIE. 

b. W przypadku, gdy Prime Broker wyrazi zamiar nie potwierdzania lub niepodejmowania 
jakiejkolwiek transakcji, Klient niniejszym upoważnia i poleca Prime Broker do przekazania 
IBIE, na żądanie IBIE, następujących informacji: (i) rachunek lub rachunki, którego dotyczą 
jakiekolwiek zlecenia lub transakcje Klienta; (ii) ewentualne instrukcje przekazane Prime 
Broker w sprawie alokacji wszelkich zleceń lub transakcji do dowolnych subkont; oraz (iii) 
informacje dostępne dla Prime Broker w odniesieniu do kapitału netto na rachunku. Ponadto 
niniejsza Umowa będzie służyć jako dalsze upoważnienie i instrukcja dla Prime Broker, aby 
przekazać IBIE w przypadku braku potwierdzenia lub braku podjęcia transakcji, wszelkich 
dalszych i dodatkowych informacji dotyczących rachunku, które zażąda IBIE. Niniejszy ustęp 
będzie obowiązywał przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, będzie obowiązywał 
po wygaśnięciu niniejszej Umowy i będzie miał zastosowanie do wszystkich zleceń i 
transakcji przekazanych IBIE przez Klienta do rozliczenia i rozrachunku za pośrednictwem 
Prime Broker. Klient niniejszym zgadza się zwolnić  Prime Broker z wszelkiej 
odpowiedzialności wynikającej lub powstałej w związku z dostarczeniem przez Prime Broker 
jakichkolwiek informacji do IBIE zgodnie z niniejszym paragrafem. 

6. Potwierdzenia: IBIE potwierdzi Dane Transakcyjne do Prime Broker i wyda potwierdzenie dla 
każdej transakcji do rana następnego dnia roboczego po dacie zawarcia transakcji. Klient może zlecić 
IBIE przesłanie potwierdzeń do Klienta pod opieką Prime Broker. 

7. Obowiązek Rozliczeniowy Klienta: W przypadku, gdy Prime Broker wyrazi zamiar nierozliczenia 
lub niepodejmowania transakcji lub nie rozliczy lub nie przejmie żadnej z transakcji Klienta, Klient 
będzie odpowiedzialny wobec IBIE za rozliczenie takich transakcji bezpośrednio z IBIE na rachunku 
depozytowym papierów wartościowych lub rachunku towarowym, który IBIE otworzy lub otworzył w 
imieniu Klienta w swoich księgach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do takich transakcji mają 
zastosowanie postanowienia Sekcji B niniejszej Umowy. 
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D. INNE POSTANOWIENIA: 
 
1. Postanowienia Różne: 

a. Niniejsza Umowa podlega prawu Irlandii, z wyłączeniem mocy prawa kolizyjnego. Sądy 
okręgu sądowego Irlandii mają wyłączną jurysdykcję w przypadku sporów związanych 
z niniejszą Umową. 

b. Rzecznik ds. Usług Finansowych i Emerytur (zwany dalej „FSPO”) jest ustawowym organem 
rozstrzygającym spory zajmującym się skargami klientów przeciwko dostawcom usług 
finansowych, w tym wszelkimi skargami, które możesz mieć (w zakresie, w jakim jesteś 
„uprawnionym skarżącym”) w związku z niniejszą Umową. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej FSPO pod adresem www.fspo.ie. Dalsze szczegóły dotyczące FSPO 
są określone w Umowie z Klientem. 

c. Klient wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich rozmów telefonicznych i komunikacji 
elektronicznej. Klient przyjmuje do wiadomości Politykę prywatności Grupy Interactive Brokers 
i wyraża zgodę na gromadzenie/wykorzystywanie informacji o Kliencie, jak opisano w niej 
oraz w Umowie z Klientem. 

d. Klient nie może cedować ani przenosić żadnych praw ani obowiązków wynikających z 
niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody IBIE. Po powiadomieniu Klienta, IBIE może 
scedować niniejszą Umowę na innego brokera-dealera lub sprzedawcę prowizyjnego futures. 
Niniejsza Umowa będzie działać na korzyść następców i cesjonariuszy IBIE. IBIE może w 
dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszą Umowę lub swoje usługi na rzecz Klienta. Klient 
może zamknąć swój rachunek po powiadomieniu IBIE drogą elektroniczną za pośrednictwem 
strony internetowej IBIE, ale dopiero po zamknięciu wszystkich pozycji i spełnieniu wszystkich 
innych wymagań określonych na stronie internetowej IBIE dotyczących zamknięcia rachunku. 

http://www.fspo.ie/

