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REGULAMIN PROMOCJI RABAT TRANSAKCYJNY  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

a. Opiekunie rachunku - należy przez to rozumieć pracownika XTB, który jest odpowiedzialny za kontakt z Klientem lub 

Potencjalnym Klientem;  

b. Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, z którą XTB zawarło Umowę;  

c. Zmniejszeniu Spreadu - należy przez to rozumieć rabat transakcyjny polegający na zmniejszeniu Spreadu określonego 

w Tabelach Warunków do wysokości wskazanej przykładowo w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, na każdej 

transakcji dokonanej na Platformie Transakcyjnej na instrumentach finansowych wskazanych w ww. Załączniku nr 1, 

dostępny na Rachunku Basic i Rachunku Standard, przyznawany Klientowi przed transakcją po spełnieniu warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie;  

d. Zmniejszeniu Prowizji - należy przez to rozumieć rabat transakcyjny polegający na zmniejszeniu wysokości prowizji 

określonej w Tabelach Warunków, pobieranej od każdej transakcji dokonywanej na Platformie Transakcyjnej, 

przyznawany na wszystkich instrumentach finansowych znajdujących się w ofercie XTB z wyłączeniem OMI oraz STC 

CFD i ETF CFD na Rachunku Professional, przyznawany Klientowi przed transakcją po spełnieniu warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie;  

e. Organizatorze/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 licencji udzielonej przez Komisję 

Nadzoru Finansowego (KNF);  

f. Uczestniku – należy przez to rozumieć Klienta, który został zakwalifikowany do Promocji na zasadach określonych w 

niniejszym  

Regulaminie;  

g. Potencjalnym Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która nie ma zawartej Umowy z XTB, chce ją zawrzeć i dołączyć do  

Promocji;  

h. Promocji - należy przez to rozumieć Promocję Rabat Transakcyjny;  

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  

XTBS.A. (“Warunki Ogólne”);   

j. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Promocji  

Rabat Transakcyjny;  

k. Stronie internetowej- należy przez to rozumieć stronę internetową XTB zlokalizowaną pod adresem 

https://www.xtb.com/pl  

2. 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.  

3. Uczestnictwo w Promocji oznacza, że Uczestnik akceptuje przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie.   

4. Przystępując do Promocji Uczestnik potwierdza, że przystępuje do Promocji dobrowolnie.   

II. UCZESTNICY PROMOCJI   

1. W Promocji może uczestniczyć każdy Potencjalny Klient, który chce i zawrze Umowę z XTB lub Klient, który już zawarł Umowę 

z XTB, spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie i jest zakwalifikowany do Promocji przez Organizatora zgodnie 

z sekcją III. PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI.   

2. Uczestnikiem Promocji może zostać:  

a. Potencjalny Klient, który udokumentuje aktywność inwestycyjną wykonywaną u innego brokera niż XTB w okresie 3 z 

ostatnich 6 miesięcy, na co najmniej jednym z instrumentów finansowych wymienionych w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu, przy niższych kosztach transakcyjnych w stosunku do najbardziej korzystnego Rachunku 

Inwestycyjnego XTB oraz który zawrze z XTB umowę o świadczenie usług maklerskich,   

b. Klient, który udokumentuje aktywność inwestycyjną wykonywaną u innego brokera niż XTB w okresie 3 z ostatnich 6 

miesięcy, na co najmniej jednym z instrumentów finansowych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, przy niższych kosztach transakcyjnych w stosunku do najbardziej korzystnego Rachunku  
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Inwestycyjnego XTB,   

c. Klient, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy w co najmniej 6 dowolnych miesiącach pozostawał aktywny na rachunku 

rzeczywistym w XTB (tj. wykonał co najmniej jedną transakcję zamknięcia w danym miesiącu), a także przez ostatnie 

30 dni pozostawał nieaktywny na wszystkich Rachunkach Inwestycyjnych otwartych w XTB, tj. nie posiadał w tym 

czasie otwartej pozycji oraz nie zamknął ani jednej pozycji na żadnym z Rachunków Inwestycyjnych,  

d. Klient, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy w co najmniej 3 dowolnych miesiącach pozostawał aktywny na rachunku 

rzeczywistym w XTB (tj. wykonał co najmniej jedną transakcję zamknięcia w danym miesiącu), a także przez ostatnie 

30 dni pozostawał nieaktywny na wszystkich Rachunkach Inwestycyjnych otwartych w XTB, (tj. nie posiadał w tym 

czasie otwartej pozycji oraz nie zamknął ani jednej pozycji na żadnym z Rachunków Inwestycyjnych),  

e. Klient, który zamknął co najmniej jedną transakcję na którymkolwiek z Rachunków Inwestycyjnych otwartych w XTB w 

każdym z ostatnich 12 miesięcy i uczestniczył w dwóch lub więcej stacjonarnych lub internetowych wydarzeniach 

edukacyjnych XTB w ciągu ostatnich 12 miesięcy (Trading Club, Masterclass lub inne równoważne wydarzenie) lub 

przedstawi dyplom ukończenia kursu edukacyjnego w zakresie instrumentów pochodnych (minimum 5 godzin kursu) 

znanej jednostki szkoleniowej, wydanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

3. Promocja ma nieograniczoną liczbę dopuszczonych Uczestników i jest otwarta dla wszystkich uprawnionych Potencjalnych 

Klientów i Klientów, którzy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.  

4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu (Regulaminu GTC) lub Umowy 

pomiędzy Klientem a XTB lub innych przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w przypadku otrzymania przez 

XTB informacji, że Klient znajduje się na Publicznej Liście Ostrzeżeń prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego lub 

inny równoważny organ w ramach UE, Organizator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do nieprzyznania Zmniejszenia 

Spreadu lub Zmniejszenia Prowizji oraz wykluczenia Uczestnika z Promocji, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje 

Uczestnika.   

III. PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI  

1. Klient, który chce przystąpić do Promocji, powinien skontaktować się bezpośrednio ze swoim Opiekunem rachunku lub 

Organizatorem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej zatytułowanej “Promocja Rabat Transakcyjny”, wysłanej na 

adres: pomoc@xtb.pl, w treści, której wyraził on chęć udziału w Promocji.   

2. Potencjalny Klient, który chce przystąpić do Promocji, powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem 

wiadomości e-mail zatytułowanej “Promocja Rabat Transakcyjny”, wysłanej na adres: pomoc@xtb.pl, w treści której wyraził 

on chęć udziału w Promocji.   

3. Po zweryfikowaniu przez Organizatora zgłoszenia chęci udziału Potencjalnego Klienta lub Klienta w Promocji, zostanie on 

poinformowany przez Organizatora pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu go do udziału w Promocji.   

4. Po zweryfikowaniu przez Organizatora zgłoszenia chęci udziału Potencjalnego Klienta lub Klienta w Promocji, zostanie on 

poinformowany przez Organizatora telefonicznie lub pocztą elektroniczną o niespełnieniu przez niego warunków i zasad 

Promocji określonych w niniejszym Regulaminie.   

IV. ZASADY PROMOCJI   

1. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu transakcyjnego przed dokonaniem przez Klienta transakcji, a więc na 

zmniejszeniu:  

a. Spreadu na Rachunku Basic lub Rachunku Standard, określonego w Tabelach Warunków do wysokości wskazanej 

przykładowo w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, na każdej transakcji dokonanej na Platformie 

Transakcyjnej na instrumentach finansowych wskazanych w  

Załączniku nr 1,  

b. prowizji określonej w Tabelach Warunków, pobieranej na Rachunku Professional od każdej transakcji dokonanej na 

Platformie Transakcyjnej na wszystkich instrumentach finansowych znajdujących się w ofercie XTB z wyłączeniem 

OMI oraz STC CFD i ETF CFD.  

2. Potencjalnemu Klientowi lub Klientowi, który udokumentuje aktywność inwestycyjną wykonywaną u innego brokera niż 

XTB w okresie ostatnich 3 z 6 miesięcy, na co najmniej jednym z instrumentów finansowych wymienionych w Załączniku 

nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy niższych kosztach transakcyjnych w stosunku do najbardziej korzystnego Rachunku 

Inwestycyjnego XTB, przysługuje:  

a. Zmniejszenie Spreadu na instrumentach finansowych wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu 

oraz do wysokości wskazanej przykładowo w. Załączniku nr 2 w kolumnie zatytułowanej “Spread docelowa 

grupa C”,  

b. Zmniejszenie Prowizji o 30% w stosunku do wysokości prowizji określonej w Tabelach Warunków, obowiązującej w 

momencie dokonania transakcji.  
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3. Klientowi, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy w co najmniej 6 dowolnych miesiącach pozostawał aktywny na rachunku 

rzeczywistym w XTB (tj. wykonał co najmniej jedną transakcję zamknięcia w danym miesiącu), a także przez ostatnie 30 

dni pozostawał nieaktywny na wszystkich Rachunkach Inwestycyjnych otwartych w XTB, (tj. nie posiadał w tym czasie 

otwartej pozycji oraz nie zamknął ani jednej pozycji na żadnym z Rachunków Inwestycyjnych), przysługuje:   

a. Zmniejszenie Spreadu na instrumentach finansowych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu 

oraz do wysokości wskazanej przykładowo w Załączniku nr 2 w kolumnie zatytułowanej “Spread docelowa 

grupa B”,   

b. Zmniejszenie Prowizji o 20% w stosunku do wysokości prowizji określonej w Tabelach Warunków obowiązującej w 

momencie dokonania transakcji.  

4. Klientowi który w ciągu ostatnich 12 miesięcy w co najmniej 3 dowolnych miesiącach pozostawał aktywny na rachunku 

rzeczywistym w XTB (tj. wykonał co najmniej jedną transakcję zamknięcia w danym miesiącu), a także przez ostatnie 30 

dni pozostawał nieaktywny na wszystkich Rachunkach Inwestycyjnych otwartych w XTB, (tj. nie posiadał w tym czasie 

otwartej pozycji oraz nie zamknął ani jednej pozycji na żadnym z Rachunków Inwestycyjnych), przysługuje::   

a. Zmniejszenie Spreadu na instrumentach finansowych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu 

oraz do wysokości wskazanej w Załączniku nr 2 w kolumnie zatytułowanej “Spread docelowa grupa A”,  

5. Klient już korzystający z obniżonego spreadu na podstawie niniejszego regulaminu promocji w ramach grupy A, B lub C, 

może, po spełnieniu warunków, wnioskować o skorzystanie z rabatów z korzystniejszej grupy. 

6. Klientowi, który zamknął co najmniej jedną transakcję na którymkolwiek z posiadanych Rachunków Inwestycyjnych XTB 

w każdym z ostatnich 12 miesięcy oraz uczestniczył w dwóch lub więcej stacjonarnych lub internetowych wydarzeniach 

edukacyjnych XTB w ciągu ostatnich 12 miesięcy (Trading Club, Masterclass lub inne równoważne wydarzenie) lub 

przedstawi dyplom ukończenia kursu edukacyjnego w zakresie instrumentów pochodnych (minimum 5 godzin kursu) 

znanej jednostki szkoleniowej, wydanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przysługuje:  

a. Zmniejszenie Spreadu na instrumentach finansowych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu 

oraz do wysokości wskazanej przykładowo w Załączniku nr 2 w kolumnie zatytułowanej “Spread docelowa 

grupa A”,  

b. Zmniejszenie Prowizji o 10% w stosunku do wysokości prowizji określonej w Tabelach Warunków, obowiązującej w 

momencie dokonania transakcji.  

7. Zmniejszenie Spreadu lub Zmniejszenie Prowizji przysługuje na okres 3 miesięcy ze skutkiem na koniec trzeciego pełnego 

miesiąca kalendarzowego z możliwością przedłużenia, o ile Klient zamknie chociażby jedną transakcję na którymkolwiek 

z Rachunków Inwestycyjnych objętych Promocją w każdym z pełnych trzech miesięcy obowiązywania Zmniejszonego 

Spreadu lub Zmniejszonej Prowizji.   

8. Przedłużenie okresu obowiązywania Zmniejszonego Spreadu lub Zmniejszonej Prowizji, o którym mowa w pkt. 5 powyżej:  

a. następuje na okres kolejnych 3 miesięcy ze skutkiem na koniec trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego,  

b. może zostać ponowione wielokrotnie, o ile spełniony zostanie przez Klienta warunek zamknięcia chociażby jednej 

transakcji na którymkolwiek z Rachunków Inwestycyjnych objętych Promocją w każdym z pełnych trzech miesięcy 

obowiązywania Zmniejszonego Spreadu lub Zmniejszonej Prowizji.  

9. W przypadku konieczności zmiany wysokości Zmniejszenia Spreadu lub Zmniejszenia Prowizji dokonanej w ramach 

zmiany Regulaminu przez  

Organizatora z ważnych powodów, określonych w sekcji VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE pkt 5, pozycja otwarta w 

ramach Promocji zamykana będzie z uwzględnieniem warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, tj. z 

zachowaniem Zmniejszonego Spreadu lub Zmniejszonej Prowizji tylko i wyłącznie w sytuacji, w której Klient zamknie 

pozycję w okresie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o dokonaniu zmian w Regulaminie. Po upływie 14 dni od dnia 

poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu przez Organizatora, pozycja otwarta w ramach Promocji zamykana będzie 

z zachowaniem Zmniejszenia Spreadu lub Zmniejszenia Prowizji, wskazanego w treści zmienionego regulaminu.   

10. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie listy instrumentów objętych Promocją dokonanych w ramach 

zmiany Regulaminu przez Organizatora z ważnych powodów, określonych w sekcji VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE pkt 

5, pozycja otwarta w ramach Promocji zamykana będzie z uwzględnieniem warunków wskazanych w niniejszym 

Regulaminie, tj. z zachowaniem Zmniejszonego Spreadu lub Zmniejszonej Prowizji w stosunku do instrumentów 

wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu tylko i wyłącznie w sytuacji, w której Klient zamknie pozycję w 

okresie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o dokonaniu zmian w Regulaminie. Po upływie 14 dni od dnia 

poinformowania Klienta o zmianie przez Organizatora Regulaminu w zakresie listy instrumentów objętych Promocją, 

pozycja otwarta na instrumentach finansowych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, wykluczonych 

z Promocji na podstawie wprowadzonych zmian Regulaminu, zamykana będzie po aktualnej cenie właściwej dla danego 

instrumentu finansowego, obowiązującej w momencie wykonania zlecenia bez uwzględnienia warunków niniejszego 

Regulaminu.   
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11. W przypadku zakończenia Promocji przez Organizatora z ważnych powodów, określonych w sekcji VI. POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE pkt 5, pozycja otwarta w ramach Promocji zamykana będzie z uwzględnieniem warunków wskazanych w 

niniejszym Regulaminie, tj. z zachowaniem Zmniejszonego Spreadu lub  

Zmniejszonej Prowizji tylko i wyłącznie w sytuacji, w której Klient zamknie pozycję w okresie 14 dni od dnia 

poinformowania Klienta o zakończeniu Promocji. Po upływie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zakończeniu 

Promocji przez Organizatora, pozycja otwarta w ramach Promocji zamykana będzie po aktualnej cenie, obowiązującej w 

momencie wykonania zlecenia bez uwzględnienia warunków niniejszego Regulaminu.   

12. W przypadku opisanym w sekcji II. UCZESTNICY PROMOCJI pkt 4, tj. w przypadku wykluczenia Uczestnika z Promocji, 

pozycja otwarta w ramach  

Promocji zamykana będzie po aktualnej cenie, obowiązującej w momencie wykonania zlecenia, bez uwzględnienia 

warunków niniejszego Regulaminu.  

13. W przypadku, gdy Uczestnik otworzy nowy Rachunek Inwestycyjny po zakwalifikowaniu Uczestnika do Promocji przez 

Organizatora, Uczestnik ma obowiązek powiadomić Opiekuna Rachunku o otwarciu nowego Rachunku Inwestycyjnego 

w celu aktywowania warunków Promocji na nowym Rachunku Inwestycyjnym Uczestnika.   

V. REKLAMACJE  

1. Zasady dotyczące sposobu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określa Regulamin OTC dostępny na Stronie 

internetowej.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Udział w Promocji oznacza akceptację treści niniejszego Regulamin.   

2. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej.  

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

Umowy.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji z ważnych powodów 

wskazanych w punkcie 5 poniżej w dowolnym momencie trwania Promocji z zachowaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu. Uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o zakończeniu Promocji lub wprowadzeniu zmian, 

a zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na Stronie internetowej.  

5. Do ważnych powodów zakończenia Promocji lub wprowadzenia zmian w Regulaminie należy zaliczyć:  

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.   

6. W przypadku zmiany Regulaminu, określonej w ust. 5, zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać od daty jego 

ogłoszenia.  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia udziału w Promocji w terminie 14 dni od ogłoszenia zmienionego 

Regulaminu.   

8. Organizatorowi przysługuje prawo do zakończenia Promocji z ważnych powodów wskazanych w pkt. 5 powyżej z 

zastrzeżeniem, że Promocja zostanie zakończona po upływie 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika o zakończeniu 

Promocji.   

9. 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.   
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10. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zakłócenia na łączach telekomunikacyjnych, błędy 

transmisji danych oraz za zakłócenia systemów transakcyjnych, powstałe bez jego winy, które mogą wpłynąć na 

Zmniejszenie Spread lub Zmniejszenie Prowizji.  

11. 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. 

12. Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu obrazuje działanie rabatu na przykładzie niektórych instrumentów objętych 

promocją i nie stanowi kompletnej listy instrumentów objętych promocją. Lista instrumentów objętych promocją stanowi 

załącznik nr. 1. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wartości spreadu w tabelach stanowiących Załącznik 2 do niniejszego 

regulaminu. Przedstawione w Załączniku wartości mają charakter podglądowy i obowiązują w momencie powstawania 

regulaminu.   

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy instrumentów objętych Promocją. 

15. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.  

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2023 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA INSTRUMENTÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ 

A) Rachunek Basic  

  

AUDUSD  

AUS200  

BRAComp  

BUND10Y  

CHNComp  

CZKCASH  

DE.30  

EU.50  

EURCHF  

EURGBP  

EURJPY  

EURUSD  

FRA.40  

GBPUSD  

GOLDs  

HKComp  

ITA.40  

JAP225  

KOSP200  

MEXComp  

NED25  

NICKEL  

NZDUSD  

OIL.WTI  

OILs  

PLATINUM  
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RUS50  

SCHATZ2Y  

SILVERs  

SOYBEAN  

SPA.35  

SUGARs  

SUI20  

TNOTE  

UK.100  

US.100  

US.30  

US.500  

US2000  

USDCAD  

USDCHF  

USDIDX  

USDJPY  

VOLX  

W.20  

WHEAT  

B) Rachunek Standard na platformie xStation  

  

AUDUSD+  

AUS200+  

AUT20+  

BRAComp+  

BUND10Y+  

CHNComp+  
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CZKCASH+  

DE.30+  

EU.50+  

EURCHF+  

EURGBP+  

EURJPY+  

EURUSD+  

FRA.40+  

GBPUSD+  

GOLDs+  

HKComp+  

ITA.40+  

JAP225+  

KOSP200+  

MEXComp+  

NED25+  

NICKEL+  

NZDUSD+  

OIL.WTI+  

OILs+  

PLATINUM+  

RUS50+  

SCHATZ2Y+  

SILVERs+  

SOYBEAN+  

SPA.35+  

SUGARs+  

SUI20+  
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TNOTE+  

UK.100+  

US.100+  

US.30+  

US.500+  

US2000+  

USDCAD+  

USDCHF+  

USDIDX+  

USDJPY+  

VOLX+  

W.20+  

WHEAT+  

GBPPLN  

EURPLN  

USDPLN  

CHFPLN  

  

C) Rachunek Standard na platformie MT4 

  

AUDUSD+  

AUS200+  

AUT20+  

BRAComp+  

BUND10Y+  

CHNComp+  

CZKCASH+  

DE.30+  

EU.50+  
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EURCHF+  

EURGBP+  

EURJPY+  

EURUSD+  

FRA.40+  

GBPUSD+  

GOLDs+  

HKComp+  

ITA.40+  

JAP225+  

KOSP200+  

MEXComp+  

NED25+  

NICKEL+  

NZDUSD+  

OIL.WTI+  

OILs+  

PLATINUM+  

RUS50+  

SCHATZ2Y+  

SILVERs+  

SOYBEAN+  

SPA.35+  

SUGARs+  

SUI20+  

TNOTE+  

UK.100+  

US.100+  
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US.30+  

US.500+  

US2000+  

USDCAD+  

USDCHF+  

USDIDX+  

USDJPY+  

  

VOLX+  

W.20+  

WHEAT+  
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ZAŁĄCZNIK 2 – PRZYKŁADOWE ZMNIEJSZENIE SPREADU 

Meta Trader 4 

 

Symbol 
Spread 

standardowy 
Spread docelowy Spread docelowy Spread docelowy 

  A B C 

 Basic ST+ Basic ST+ Pro Basic ST+ Pro Basic ST+ Pro 

DE.30 20 15 18 13 
-10% 

prowizji 
16 12 

-20% 
prowizji 

14 10 
-30% 

prowizji 

EURUSD 20 9 18 8 
-10% 

prowizji 
16 7 

-20% 
prowizji 

14 6 
-30% 

prowizji 

US.500 15 6 14 6 
-10% 

prowizji 
13 6 

-20% 
prowizji 

13 5 
-30% 

prowizji 

US.100 185 125 167 110 
-10% 

prowizji 
149 100 

-20% 
prowizji 

137 85 
-30% 

prowizji 

US.30 7 3 6 3 
-10% 

prowizji 
5 3 

-20% 
prowizji 

5 2 
-30% 

prowizji 

OILs 8 3 7 3 
-10% 

prowizji 
6 3 

-20% 
prowizji 

6 2 
-30% 

prowizji 

OIL.WTI 8 3 7 3 
-10% 

prowizji 
6 3 

-20% 
prowizji 

6 2 
-30% 

prowizji 

GOLD 80 35 72 31 
-10% 

prowizji 
64 27 

-20% 
prowizji 

56 23 
-30% 

prowizji 

UK100 38 19 36 17 
-10% 

prowizji 
34 16 

-20% 
prowizji 

32 14 
-30% 

prowizji 

GBPUSD 40 14 38 13 
-10% 

prowizji 
36 12 

-20% 
prowizji 

34 11 
-30% 

prowizji 

 

xStation 

 

Symbols 
Spread 

standardowy 
Spread docelowy Spread docelowy Spread docelowy 

  A B C 

 Basic ST+ Basic ST+ Pro Basic ST+ Pro Basic ST+ Pro 

DE.30 20 15 18 13 
-10% 

prowizji 
16 12 

-20% 
prowizji 

14 10 
-30% 

prowizji 

EURUSD 20 9 18 8 
-10% 

prowizji 
16 7 

-20% 
prowizji 

14 6 
-30% 

prowizji 

US.500 15 6 14 5 
-10% 

prowizji 
12 5 

-20% 
prowizji 

11 4 
-30% 

prowizji 

US.100 185 125 167 110 
-10% 

prowizji 
149 100 

-20% 
prowizji 

137 85 
-30% 

prowizji 

US.30 7 3 6 2 
-10% 

prowizji 
5 2 

-20% 
prowizji 

5 2 
-30% 

prowizji 

OILs 8 3 7 3 
-10% 

prowizji 
6 3 

-20% 
prowizji 

6 2 
-30% 

prowizji 

OIL.WTI 8 3 7 3 
-10% 

prowizji 
6 3 

-20% 
prowizji 

6 2 
-30% 

prowizji 

GOLD 80 35 72 31 
-10% 

prowizji 
64 27 

-20% 
prowizji 

56 23 
-30% 

prowizji 

UK100 38 19 34 17 
-10% 

prowizji 
32 15 

-20% 
prowizji 

30 14 
-30% 

prowizji 

GBPUSD 40 14 36 13 
-10% 

prowizji 
32 11 

-20% 
prowizji 

30 10 
-30% 

prowizji 
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PALLADIUM - 205 - 185 
-10% 

prowizji 
- 165 

-20% 
prowizji 

- 145 
-30% 

prowizji 

GBPPLN 70 33        23 
-30% 

prowizji 

EURPLN 45 21        15 
-30% 

prowizji 

USDPLN 43 18        13 
-30% 

prowizji 

CHFPLN 42 20        14 
-30% 

prowizji 

 


