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INFORMACJA O STANDARDOWYM CZASIE WYKONANIA, ODCHYLENIACH CENOWYCH 
 I ODRZUCENIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTU POCHODNEGO  

W 3 KWARTALE 2022 r. 
 
 
 
 
 

91 milisekund - średni czas wykonania zlecenia w XTB dla instrumentów, dla których wykonanie 

transakcji odbywa się w XTB.  

 

1102 milisekund - Standardowy Czas Realizacji Zlecenia w XTB, rozumiany jako maksymalny czas 

wykonania zlecenia, w którym zrealizowanych zostało 99% zleceń (pkt. 7.3 Polityki 

Realizacji Zleceń) dla instrumentów, dla których wykonanie transakcji odbywa się w 

XTB. 

 
2476 milisekund - średni czas wykonania zlecenia w XTB dla wszystkich instrumentów w ofercie. 

 

1854 milisekundy - Standardowy Czas Realizacji Zlecenia w XTB, rozumiany jako maksymalny czas 

wykonania zlecenia, w którym zrealizowanych zostało 99% zleceń (pkt. 7.3 Polityki 

Realizacji Zleceń) dla wszystkich instrumentów w ofercie. 

 
 
 
W trzecim kwartale 2022 roku, dla egzekucji zleceń w trybie market na instrumentach CFD 50.53% transakcji zostało 
wykonanych z poślizgiem cenowym równym 0,  24.66% z pozytywnym, a 24.81% z poślizgiem negatywnym dla 
klienta.  
 
W trzecim kwartale 2022 roku, dla egzekucji zleceń w trybie instant na instrumentach CFD 51.23% zostało 
wykonanych z odchyleniem 0 od ceny zlecenia,  24.59% z odchyleniem pozytywnym oraz 24.17% z odchyleniem 
negatywnym dla klienta.  
 
W trzecim kwartale 2022 roku, na instrumentach CFD odsetek odrzuceń zleceń market równy był 0.11%, natomiast 
odsetek odrzuceń zleceń instant równy był 5.15%.  

 
 
 
 

 

                                                      
1 Dotyczy wszystkich instrumentów XTB z wyjątkiem akcji i ETF(Instrumentów Finansowych Rynku 

Zorganizowanego – OMI) oraz Akcji CFD, dla których wykonanie transakcji odbywa się poza XTB na 
rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.  
2 Dotyczy wszystkich instrumentów XTB z wyjątkiem akcji i ETF(Instrumentów Finansowych Rynku 

Zorganizowanego – OMI) oraz Akcji CFD, dla których wykonanie transakcji odbywa się poza XTB na 
rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. 


