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Informacja dotycząca przyjmowania i przekazywania zachęt  
w XTB S.A. 

XTB S.A. („XTB”) prowadzi działalność maklerską w sposób rzetelny i profesjonalny, z poszanowaniem najlepiej pojętego 
interesu klienta oraz zgodnie z zasadami uczciwego obrotu.  

W ramach prowadzonej przez siebie działalności maklerskiej, XTB zasadniczo może przyjmować od klienta lub przekazywać 
klientowi świadczenia pieniężne i niepieniężne wynikające z umowy o świadczenie usług maklerskich (na przykład 
standardowe opłaty i prowizje). Niezależnie od tego, XTB może również udzielać oraz otrzymywać od osób trzecich 
świadczenia pieniężne lub niepieniężne, w tym  opłaty i prowizje, które są niezbędne do świadczenia usługi maklerskiej na 
rzecz klienta (na przykład opłaty regulacyjne). XTB może również przyjmować i przekazywać drobne upominki i prezenty 
okolicznościowe (na przykład bilety na wydarzenia czy książki).  

W odniesieniu do innych aniżeli wymienionych powyżej świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych ich przyjmowanie lub 
przekazywanie przez XTB jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy są spełnione następujące warunki: (1) ich celem jest 
poprawienie jakości usługi maklerskiej świadczonej na rzecz klienta; (2) ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego 
wpływu na działanie przez XTB w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z 
najlepiej pojętymi interesami jej klienta; (3) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy 
wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana - o sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi 
lub potencjalnemu klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi 
maklerskiej, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku przekazania klientowi lub potencjalnemu 
klientowi informacji sporządzonej w formie ujednoliconej. 

  
Poniżej przedstawiamy uproszczony diagram, pozwalający lepiej zrozumieć naturę dozwolonych płatności: 

Płatności dozwolone bezwarunkowo Płatności dozwolone warunkowo 

• płatności udzielanych klientowi lub 
przyjmowanych od klienta przez XTB 

• płatności udzielanych lub przyjmowanych przez 
XTB od osób trzecich przez XTB, które są 

niezbędne do świadczenia usługi maklerskiej na 
rzecz klienta 

• płatności udzielane lub uzyskiwane przez podmiot 
trzeci, które spełniają wszystkie następujące 

warunki: 
* są z góry ujawnione klientowi; 

* są dokonywane w celu poprawy jakości usługi; 
* nie naruszają obowiązku działania w najlepiej 

pojętym interesie klienta. 

Spod powyższych wymogów są wyłączone drobne upominki i prezenty okolicznościowe,  
w przypadku XTB do wartości 700 zł 

 
 

Rodzaj świadczenia i jego 
wysokość  

Dane otrzymującego / 
wypłacającego świadczenie  

Zasady przekazania  

Rodzaj świadczenia: 
 
Odsetki od środków 
pieniężnych klientów, 
znajdujących się na rachunkach 
bankowych XTB, 
przeznaczonych do 
przechowywania tych środków.  
 
Wysokość świadczenia: 
Określona w tabeli opłat i 
prowizji  
 

Wypłacający: Bank 
Otrzymujący: XTB 

XTB pobiera odsetki od środków pienięznych klientów, 
zgromadzonych na rachunkach bankowych XTB, 
przeznaczonych do przechowywania tych środków.  
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Rodzaj świadczenia: 
Cash back 
 
Wysokość świadczenia: 
1% - 40% wartości zapłaconego 
przez klienta profesjonalnego 
spreadu lub prowizji 

Wypłacający: XTB 
Otrzymujący: klient 

profesjonalny 

Płatności typu cash back są przekazywane klientom 
profesjonalnym na zasadach opisanych w poszczególnych 
regulaminach promocji. Płatności stanowią zasadniczo 
zwrot uiszczonego przez klientów profesjonalnych spreadu 
lub prowizji, stanowiącego koszt zawarcia transakcji. 

Rodzaj świadczenia: 
Książki, nagrania elektroniczne 
 
Wysokość świadczenia: 
Do wysokości 150 zł 

Wypłacający: XTB 
Otrzymujący: klient 

Książki i nagrania elektroniczne mogą być przekazywane 
klientom w ramach upominków, gestów i prezentów 
okolicznościowych. 

Rodzaj świadczenia: 
Konferencje i szkolenia dla 
klientów 
 
Wysokość świadczenia: 
Od 50 zł do 700 zł 

Wypłacający: XTB 
Otrzymujący: klient 

Konferencje i szkolenia są organizowane dla klientów.  

 

 

 


