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Działając w imieniu przedsiębiorcy wnosimy o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego w zakresie wszystkich świadczonych 

usług i oferowanych instrumentów finansowych zgodnie z dotychczasową umową zawartą z XTB S.A. 

Składając niniejszy wniosek o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego oświadczamy, że jako przedsiębiorca spełniamy co najmniej dwa 

z poniżej oznaczonych wymogów1: 

 suma bilansowa przedsiębiorstwa wynosi co najmniej 20 000 000 euro; 

 wartość przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi co najmniej 40 000 000 euro; 

 kapitał własny lub fundusz własny przedsiębiorstwa wynosi co najmniej 2 000 000 euro. 

Ponadto, oświadczam, że: 

1) zostaliśmy poinformowani o możliwości wielokrotnego wnioskowania o zmianę kategorii Klienta; 

2) akceptujemy szczegółowe warunki transakcyjne dla klientów profesjonalnych określone między innymi w tabelach depozytów 

zabezpieczających oraz tabelach specyfikacji instrumentów finansowych; 

3) oświadczamy, że jesteśmy świadomi zwiększonego ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe z 

wyższą dźwignią finansową; 

4) otrzymaliśmy i zapoznaliśmy się z Polityką klasyfikacji klientów z dnia 2 sierpnia 2019 r. i zostałem poinformowany o zakresie 

informacji i ochrony udzielanych Klientom profesjonalnym przez XTB w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług 

maklerskich oraz zasadach traktowania Klientów profesjonalnych oraz skutkach takiego traktowania. 

 

 

Data i czytelny podpis Klienta 

 
1 równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez 
danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego. 


