
 

 

 

INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED 

POWIADOMIENIE O KATEGORYZACJI KLIENTA DETALICZNEGO 

Zgodnie z Przepisami Unii Europejskiej (dotyczącymi Rynków Instrumentów Finansowych) z 2017 r. 

(zwanymi dalej „Przepisami MiFID”), Interactive Brokers Ireland Limited (zwany dalej „IBIE”) 

klasyfikuje każdego klienta jako klienta detalicznego lub klienta profesjonalnego (każdego zgodnie z 

definicją zawartą w Przepisach Prawnych MiFID). 

Celem tego Powiadomienia o Kategoryzacji Klienta Detalicznego jest powiadomienie Cię, że IBIE 

zaklasyfikował Cię jako Klienta Detalicznego. 

Klienci Detaliczni korzystają z wyższego stopnia ochrony ustawowej niż Klienci Profesjonalni. 

Zasadniczo IBIE początkowo klasyfikuje wszystkich klientów jako Klientów Detalicznych, chyba że 

klient dostarczy informacje i dokumentację, zgodnie z Przepisami Prawnymi MiFID, aby wykazać, że 

posiada pozwolenie na prowadzenie działalności  i podlega nadzorowi rynków finansowych. 

Jeśli chcesz zostać ponownie zaklasyfikowany jako Klient Profesjonalny i jesteś w stanie dostarczyć 

informacje i dokumentację uzupełniającą, aby umożliwić nam kompleksowe rozpatrzenie Twojego 

wniosku o ponowną kategoryzację, złóż wniosek w Portalu Klienta. 

Przeczytaj i podpisz Wyraźną Zgodę Klienta Detalicznego i Umowę Klienta Detalicznego dotyczącą 

Polityki Realizacji Zleceń IBIE i ustalenia dotyczące realizacji, które przedstawiono poniżej. 

WYRAŹNA ZGODA KLIENTA DETALICZNEGO I UMOWA KLIENTA 

DETALICZNEGO DOTYCZĄCA POLITYKI REALIZACJI ZLECEŃ IBIE I 

USTALENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI 

Klienci IBIE proszeni są o uważne przeczytanie i wyraźną zgodę oraz zaakceptowanie naszej Polityki 

Realizacji Zleceń, której kopię można znaleźć tutaj. 

Akceptując ten dokument elektronicznie, wyrażasz wyraźną zgodę i potwierdzasz, że: 

1. Przeczytałeś i w pełni rozumiesz Zasady Realizacji Zleceń oraz wyraźnie wyrażasz zgodę i 

potwierdzasz warunki Polityki Realizacji Zleceń. 

2. W pełni rozumiesz, że zgodnie z Zasadami Realizacji Zleceń najlepszy możliwy wynik dla 

Twojego zlecenia zostanie określony przede wszystkim w kategoriach „Całkowitej Zapłaty”. 

„Całkowita Zapłata” to cena odpowiedniego instrumentu finansowego powiększona o koszty 

związane z realizacją. Potwierdzasz, że rozumiesz, że całkowita zapłata jest priorytetowym 

czynnikiem, gdy funkcja „Uwzględnianie Kosztów Podczas Przekierowywania” jest aktywna na 
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platformach transakcyjnych IBIE. W przeciwnym razie SmartRouting skieruje zamówienie do 

miejsca oferującego najlepszą cenę. 

 

3. IBIE może realizować zlecenia poza systemem obrotu (tj. poza rynkiem nadzorowanym, 

wielostronną platformą obrotu lub zorganizowaną platformą obrotu) w określonych 

okolicznościach, na które zezwalają postanowienia Polityki Wykonywania Zleceń. 

4. W przypadku złożenia u nas zlecenia limitowanego na akcje, które są dopuszczone do obrotu 

na rynku regulowanym lub w systemie obrotu i zlecenie to nie jest natychmiast realizowane w 

panujących warunkach rynkowych, wyraźnie instruujesz nas, abyśmy natychmiast nie 

ujawniali zlecenia. 

 

Oprócz powyższego, musisz wyrazić swoją wyraźną zgodę i potwierdzić szereg dodatkowych kwestii, 

w tym wyraźne zgody dotyczące sposobu, w jaki IBIE będzie przechowywać i chronić aktywa klienta . 

Te zgody klientów dotyczące aktywów są w pełni określone w Sekcji 3 Umowy Klienta IBIE, która 

została Ci oddzielnie przekazana. Upewnij się, że przeczytałeś i w pełni rozumiesz całą Umowę Klienta 

IBIE, w tym Sekcję 3. 
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