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REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW 2018 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a) Rabacie – należy przez to rozumieć rabat transakcyjny polegający na zwrocie części spreadu pobranego od każdej 

Transakcji dokonanej na wybranym przez Klienta instrumencie na rachunku typu Standard lub część prowizji pobranej 

od każdej Transakcji dokonanej na wybranym przez Klienta instrumencie na rachunku Pro, przekazywany Klientowi na 

Rachunek po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie; 

b) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, z którą XTB zawarło Umowę i która posiada status Klienta profesjonalnego; w Promocji nie mogą 

brać udziału Klienci detaliczni XTB. 

c) Obrocie – należy przez to rozumieć wolumen wykonanych Transakcji zamykających pozycje wyłącznie na następujących 

instrumentach finansowych: CFD na waluty, CFD na towary, CFD na indeksy, CFD na kryptowaluty takie jak: BITCOIN, 

RIPPLE - obrót dzielony jest przez 10.000, LITECOIN - obrót dzielony jest przez 100, a DASH oraz ETHEREUM obrót 

dzielony jest przez 10; 

d) Okresie Promocji – należy przez to rozumieć okres od dnia 12.12.2017 r. do dnia odwołania Promocji; 

e) Organizatorze – należy przez to rozumieć XTB; 

f) Promocji – należy przez to rozumieć promocję udzielania rabatów 2018 dotyczącą zwrotu części spreadu lub prowizji, o 

której mowa w niniejszym Regulaminie; 

g) Rachunku – należy przez to rozumieć Rachunek inwestycyjny Klienta typu Standard z egzekucją typu market lub 

Rachunek Inwestycyjny Pro; 

h) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Promocji; 

i) Regulaminie OTC - należy przez to rozumieć Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw 

majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez XTB S.A. (“Warunki Ogólne”); 

j) Transakcji – należy przez to rozumieć kupno lub sprzedaż następujących instrumentów finansowych: CFD na waluty, CFD 

na kryptowaluty, CFD na towary, CFD na indeksy; 

k) Uczestniku – należy przez to rozumieć Klienta, który przyjmie przyznany Rabat po spełnieniu warunków wskazanych w 

Regulaminie; 

l) Wartości Obrotu – należy przez to rozumieć obrót wyrażony w lotach, jaki Uczestnik musi wykonać łącznie na 

Rachunkach w ciągu miesiąca kalendarzowego w Okresie Promocji, aby uzyskać prawo do otrzymania Rabatu; 

m) XTB – należy przez to rozumieć XTB S.A., z siedzibą przy ul. Prostej 67 w Warszawie, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580, działający na podstawie 

zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, nadzorowany przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wszelkie sformułowania pisane wielką literą, a niezdefiniowane w ust. 1 powyżej, należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem 

nadanym im w obowiązującym na dzień trwania Promocji Regulaminie OTC. 

§2 

ROZLICZENIE RABATU 

1. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za przekazanie Rabatu. W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi, 

Organizator wykaże Rabat w rocznej informacji PIT-8C przesyłanej Klientowi. W przypadku pozostałych Uczestników, 

Organizator nie ma takiego obowiązku. 

2. W każdym przypadku, Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie Rabatu zgodnie z 

obowiązującym prawem podatkowym. 

§ 3 

UCZESTNIK PROMOCJI 

1. W Promocji może wziąć udział każdy Klient, który został zakwalifikowany do Promocji przez Organizatora zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu. Przyznany Rabat nie ma indywidualnego charakteru. 

2. Zgłoszenie do Promocji następuje zgodnie z § 4 Regulaminu. 
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3. W przypadku, gdy Klient zawarł z Organizatorem więcej niż jedną Umowę, Wymagany Obrót oraz Rabat naliczany jest na 

podstawie Transakcji na Rachunkach otwartych w ramach danej Umowy. 

4. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu OTC lub Umowy, Organizator 

zastrzega bezwarunkowe prawo nienaliczenia Rabatu oraz wyłączenia Uczestnika z Promocji, o czym Organizator 

niezwłocznie informuje Uczestnika. 

5. O zakwalifikowaniu do Promocji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową. 

§ 4 

ZGŁOSZENIE DO PROMOCJI 

1. Aby wziąć udział w Promocji, Klient w Okresie Promocji musi zgłosić chęć udziału w Promocji oraz zaakceptować wartość 

Wymaganego Obrotu oraz wartość przyznawanego Rabatu. 

2. Zgłoszeń można dokonywać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sales@xtb.pl lub telefonicznie u opiekuna 

swojego Rachunku. 

3. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko oraz numer Rachunku Klienta. W celu weryfikacji Klienta Organizator może 

poprosić o dodatkowe informacje. 

4. Wartość Wymaganego Obrotu i wartość Rabatu jest przekazywana każdemu Klientowi. 

5. Opiekun Rachunku przesyła na wskazany w Umowie adres mailowy Klienta wartość Wymaganego Obrotu oraz wartość 

przyznawanego Rabatu. 

6. Akceptacji wartości Wymaganego Obrotu oraz wartości przyznawanego Rabatu należy dokonać poprzez odpowiedź zwrotną. 

Odpowiedź Klienta powinna zawierać imię, nazwisko, numer Rachunku Klienta oraz jednoznacznie wskazywać na akceptację 

warunków. 

7. Przedstawiona przez Organizatora propozycja, o której mowa w ust. 5 powyżej wygasa po upływie 1 dnia od daty jej wysłania 

zgodnie z Rozdziałem 13 Regulaminu OTC. 

8. Brak akceptacji lub brak odpowiedzi we wskazanym w ust. 7 terminie, rozumiany jest jako odmowa Klienta. 

9. Klient może wziąć udział w Promocji wielokrotnie. Każde następne przystąpienie do Promocji powoduje anulowanie 

dotychczasowych warunków Promocji dotyczących wartości Wymaganego Obrotu oraz wartości przyznawanego Rabatu. 

10. Do czasu, gdy Organizator nie otrzyma wyraźnego mailowego potwierdzenia przyjęcia oferty zgodnie z ust. 6 powyżej, osoba 

zgłaszająca nie jest kwalifikowana jako Uczestnik Promocji. 

11. Oświadczenia telefoniczne nie są uznawane za wiążące. 

§ 5 

ZASADY PROMOCJI 

1. Każdy Klient może wziąć udział w Promocji, o ile dokonał rejestracji oraz został zakwalifikowany przez Organizatora zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. 

2. Wartość Wymaganego Obrotu w ciągu każdego miesiąca kalendarzowego, będąca podstawą udzielonego Rabatu, jest 

przekazywana Klientowi przez Organizatora zgodnie z § 4 Regulaminu. 

3. Wartość Wymaganego Obrotu wyliczana jest w oparciu o Obrót wykonany na wszystkich Rachunkach Uczestnika biorących 

udział w Promocji, otwartych w ramach jednej Umowy, bez względu na walutę rozliczeniową Rachunku. 

4. Obrót liczony jest na wyłącznie na następujących instrumentach finansowych: CFD na waluty, CFD na towary, CFD na indeksy, 

CFD na kryptowaluty takie jak: BITCOIN, RIPPLE, LITECOIN, DASH, ETHEREUM. 

5. W przypadku CFD na kryptowaluty: RIPPLE - obrót dzielony jest przez 10.000, LITECOIN - obrót dzielony jest przez 100, a DASH 

oraz ETHEREUM obrót dzielony jest przez 10. 

6. Z Promocji wyłączone są Rachunki Basic, Standard z egzekucją instant oraz Professional Flat Fee, w związku z czym Obrót 

wykonany na tych rachunkach nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu wykonania przez Klienta Wymaganego Obrotu. 

7. Rabat przysługuje każdemu Uczestnikowi, który w danym miesiącu kalendarzowym wygenerował Wymagany Obrót. 

8. Rabat przyznawany jest oddzielnie na każdym Rachunku w wysokości iloczynu stawki Rabatu oraz Obrotu dokonanego na 

wybranym Instrumencie Finansowym ustalonych zgodnie z § 4 Regulaminu. 

9. Organizator dokona zaksięgowania Rabatu dla Klienta w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, za który 

przysługuje Rabat. 

10. W stosunku do Klientów detalicznych, którzy zakwalifikowali się do Promocji przed dniem 19 lipca 2018 r., Organizator dokona 

zaksięgowania Rabatu w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. 
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§ 6 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane osobiście, telefonicznie, elektronicznie (na formularzu on-line w Pokoju 

Inwestora) lub listownie. 

2. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika, nr Rachunku, sprecyzowany opis oraz 

sprecyzowane żądanie. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia reklamacji. 

4. Wynik analizy zgłoszonej reklamacji Organizator przekaże listownie na adres Uczestnika wskazany w Umowie lub po 

uzgodnieniu z Uczestnikiem na adres jego poczty elektronicznej. 

5. Szczegółowe zasady związane ze sposobem zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji określone są w Regulaminie OTC 

dostępnym na stronie https://www.xtb.com/pl. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.xtb.com/pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu OTC 
oraz Umowy. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie w trakcie jej trwania bez podania przyczyny. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów w każdym czasie w 
trakcie trwania Promocji. O zmienionych warunkach Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo lub zmieniony 
Regulamin opublikowany zostanie na stronie internetowej Organizatora. 

6. Za ważne powody zmian w Regulaminie uznaje się między innymi: 
a) zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają lub mogą mieć wpływ na działalność XTB, w tym 

na świadczone przez XTB usługi lub na obsługę Klienta; 

b) konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa; 

c) zmiany wykładni przepisów prawa, będące skutkiem orzeczeń sądów, uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów 

organów państwa; 

d) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wytycznych, rekomendacji lub innych stanowisk organów nadzoru; 

e) konieczność dostosowania Regulaminu do wymogów związanych z ochroną konsumenta; 

f) zmiana zakresu prowadzonej działalności lub zmiana zakresu świadczonych usług lub sposobu świadczenia usług; 

g) wprowadzenie nowych produktów lub usług do oferty XTB lub zmiana oferty XTB, polegająca na modyfikacji usług lub 

produktów, w tym zakresu i sposobu ich świadczenia; 

h) konieczność dostosowania Regulaminu do warunków rynkowych, w tym do oferty konkurencyjnych domów maklerskich, 

zmian technologicznych, zmian funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych. W przypadku określonym w ust. 6 

zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać od daty jego ogłoszenia. 

7. W przypadku określonym w ust. 6 zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać od daty jego ogłoszenia. 

8. W przypadku pozostałych ważnych powodów, zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia go na stronie internetowej Promocji lub od dnia poinformowania Uczestnika mailowo o zmianie Regulaminu o 

czym mowa w pkt. 5 powyżej. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia udziału w Promocji w terminie 14 dni od ogłoszenia na stronie 

internetowej Promocji lub od dnia poinformowania go mailowo o zmianie regulaminu o czym mowa w pkt. 5 powyżej. 

10. W przypadku dokonania wypowiedzenia Uczestnik nie będzie obciążony dodatkowymi obowiązkami lub kosztami. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne, 

techniczne, sprzętowe oraz za inne nieprawidłowości, które mogą wystąpić u Uczestnika Promocji w związku z 

uczestnictwem w Promocji. 

12. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zakłócenia na łączach telekomunikacyjnych, błędy transmisji 

danych oraz za zakłócenia systemów transakcyjnych, które mogą wpłynąć na Rabat. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta, w tym w szczególności straty 

pośrednie lub wynikowe lub koszty utraconych możliwości lub zysków, które powstały w związku z niespełnieniem przez 

Klienta warunków i zasad uczestnictwa w Promocji. 

14. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

15. Regulamin wchodzi w życie zgodnie z § 7 pkt. 8. 
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