
Umowa Dotycząca Wyrażenia Zgody na Przekazywanie Depozytów do Podmiotu 
Stowarzyszonego Interactive Brokers na czas Określony 

Niniejsza zgoda i umowa zawarta jest między Tobą, Interactive Brokers LLC (zwanym dalej 
„IBLLC”) i Interactive Brokers U.K. Limited (zwanym dalej „IBUK” oraz zwanymi dalej wspólnie z 
IBLLC, „Starymi Brokerami” lub „my”). 

W ramach migracji rachunków Interactive Brokers do Interactive Brokers Ireland Limited 
(zwanym dalej Twoim „Nowym Brokerem”), niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że 
docelowe konto bankowe, na które powinieneś przesyłać elektroniczne depozyty środków 
(zwane dalej „Depozytami”) na swój nowy rachunek brokerski ulegnie zmianie. 

Począwszy od dnia, w którym Twój rachunek zostanie przeniesiony do Twojego Nowego 
Brokera, będziesz musiał wysłać wszelkie nowe Depozyty na wyznaczone konto prowadzone 
przez Nowego Brokera, aby Depozyty zostały zaksięgowane na Twoim rachunku brokerskim i 
chronione przepisami dotyczącymi funduszy klienta obowiązującymi dla Twojego rachunku u 
Nowego Brokera. Instrukcje dotyczące Depozytów są dostępne w Portalu Klienta Interactive 
Brokers. Wystarczy: 

• Zalogować się do Portalu Klienta 

• Przejść do „Tools and Services” 

• Wybrać „Transfer and Pay” 

• Wybrać „Transfer Funds” 

• Wybrać „Make a Deposit” 

• Choose your currency  

Rozumiemy jednak, że w ramach przeniesienia rachunku do innego podmiotu stowarzyszonego 
Interactive Brokers możesz przez nieuwagę zapomnieć o zaktualizowaniu instrukcji przelewu w 
wysyłającej instytucji finansowej. Aby uniknąć dalszych opóźnień i niedogodności dla Ciebie oraz 
biorąc pod uwagę wyraźny zamiar zdeponowania środków na Twoim rachunku brokerskim u 
Nowego Brokera, Starzy Brokerzy będą pomagać w wpłacaniu Depozytów u Twojego Nowego 
Brokera przez ograniczony czas. 

Składając poniżej swój podpis, wyrażasz zgodę i wnioskujesz, aby w przypadku, gdy przed 1 
kwietnia 2021 r. prześlesz jakiekolwiek Depozyty (w celu uznania na Twoim rachunku 
brokerskim) na rachunek bankowy prowadzony przez Starych Brokerów, Starzy Brokerzy 
zachowując zasady najwyższej staranności przekażą Twoje przelewane środki do Nowego 
Brokera w celu uznania na Twoim rachunku brokerskim.  

Biorąc pod uwagę to udogodnienie zapewniane przez Starych Brokerów, niniejszym zgadzasz się 
i potwierdzasz, co następuje: 



1. Starzy Brokerzy nie działają jako agent płatności dla Nowego Brokera, a otrzymanie od 
Ciebie środków przez Starych Brokerów nie stanowi wpłaty na Twój rachunek u Nowego 
Brokera. Przekazywanie środków, o których mowa w niniejszej umowie, będzie 
zapewniane przez Starych Brokerów wyłącznie jako udogodnienie dla Ciebie jako  
byłego klienta Starych Brokerów. 
 

2. Kredyt nie zostanie przekazany na Twój rachunek brokerski u Nowego Brokera do czasu 
faktycznego otrzymania środków przez Nowego Brokera i zakończenia wszelkich 
wymaganych czynności. Jeśli na Twoim rachunku brokerskim u Nowego Brokera 
występuje niedobór depozytu zabezpieczającego, otrzymanie środków przez Starych 
Brokerów nie zapobiegnie likwidacji pozycji na Twoim rachunku brokerskim u Nowego 
Brokera. 
 
Aby zapewnić jak najszybsze zaksięgowanie środków na koncie brokerskim, musisz 
przelać środki bezpośrednio do Nowego Brokera, a nie za pośrednictwem Starych 
Brokerów. 
 

3. Twoje fundusze zostaną przekazane przez Starych Brokerów do Nowego Brokera z 
zachowaniem zasad najwyższej staranności. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu 
Starzy Brokerzy nie mogą przekazać Twoich środków do Nowego Brokera (z powodów 
operacyjnych, prawnych lub innych), Twój Stary Broker odrzuci Twoją Wpłatę i/lub 
niezwłocznie zwróci Twoje środki na konto w instytucji, z której wysłałeś środki. 
 

4. Zgadzasz się, że Starzy Brokerzy i Nowy Broker nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek 
opóźnienia lub straty poniesione przez Ciebie w wyniku (1) opóźnienia ze strony Starych 
Brokerów w przekazaniu środków do Nowego Brokera, (2) zwrócenia Ci przez Starych 
Brokerów środków zgodnie z ust.3 powyżej, lub (3) opóźnienia przez Nowego Brokera w 
przetwarzaniu depozytu przekazanego przez Starych Brokerów. 
 

5. Po 31 marca 2021 r. Starzy Brokerzy nie będą już przekazywać środków otrzymanych od 
Ciebie do Nowego Brokera, a wszelkie wpłaty otrzymane przez Starych Brokerów po tej 
dacie zostaną odrzucone i/lub niezwłocznie Ci zwrócone. 


