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DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE  

CFD NA WALUTY 

CEL 

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane 
prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu 
go z innymi produktami. 

PRODUKT 

Nazwa produktu: Kontrakt na różnicę (CFD) oparty na kursie pary walutowej, dalej zwany "Produktem". 

Twórca PRIIP: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polska, dalej zwane "XTB". 

Kod ISIN/UPI: Nie dotyczy 

Strona internetowa: www.xtb.com 

Dodatkowe informacje: Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod nr tel:  +48 22 2019550 

Za nadzorowanie XTB S.A. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest: Komisja Nadzoru 

Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska. 

Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: Data dokumentu: 1 grudnia 2017 r.  

Data ostatniej zmiany niniejszego dokumentu: maj 2023 r. 

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu. 

CO TO ZA PRODUKT? 

RODZAJ 

Instrument pochodny będący kontraktem na różnicę (CFD). Produkt wykorzystuje mechanizm dźwigni finansowej. Produkt pozwala klientowi spekulować 
na wzrostach i spadkach cen par walutowych na rynkach międzynarodowych. Klient może otworzyć pozycję długą, w przypadku, gdy uważa, że cena aktywa 
bazowego wzrośnie lub krótką, w przypadku, gdy Klient uważa, że cena aktywa bazowego spadnie. 

OKRES  

Produkt nie posiada zalecanego okresu utrzymania, a Inwestor może zakończyć inwestycję w Produkt w dowolnym momencie przed upływem 365 dni. Decyzja 
taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe koszty zamknięcia pozycji.  

CELE PRODUKTU I ŚRODKI DO OSIĄGNIĘCIA TYCH CELÓW 

Celem Produktu jest umożliwienie uzyskiwania korzyści ze zmian cen instrumentu bazowego bez jego posiadania. Stopa zwrotu z inwestycji w produkt zależy od 
ceny otwarcia oraz ceny zamknięcia pozycji. Produkt odzwierciedla zmiany cen instrumentów bazowych, na których jest oparty. Profile zysku i ryzyka w tym 
produkcie są symetryczne. Inwestor otwierając transakcję na Produkcie składa depozyt. Zakładając, że wartość konta jest równa złożonemu depozytowi nie może 
stracić więcej niż wielkość depozytu. Termin zapadalności 1 rok.  

DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY 

Produkt nie jest przeznaczony dla każdego inwestora. Produkt jest przeznaczony dla inwestora indywidualnego, który rozumie, zasady działania instrumentów 
pochodnych i ryzyk z nimi związanych. Inwestor musi być zdolny do poniesienia ryzyka ewentualnej straty do wysokości całości zainwestowanych środków, także 
w krótkim horyzoncie czasowym. Produkt może być wykorzystany w celach inwestycyjnych, spekulacyjnych, dywersyfikacji portfela, a także w celu zabezpieczenia 
ekspozycji na instrument bazowy. 

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI? 
WSKAŹNIK RYZYKA 

 
Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego Produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest 

prawdopodobieństwo straty pieniędzy na Produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. 
Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako 
bardzo duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia ci pieniędzy. W pewnych okolicznościach mogą być od Ciebie 
wymagane dodatkowe płatności, aby pokryć straty. Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę. Ten Produkt 
nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. W przypadku niemożności 
wypłacenia ci (przez nas) należytej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji. Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co 
się stanie, jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej. 

http://www.xtb.com/
tel:+48222019550
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SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW 

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego Produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu 
doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość 
zwrotu. Ostateczna wartość inwestycji w ten Produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można 
dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie. Przedstawione scenariusze, niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi 
najgorsze, średnie i najlepsze wynik produktu. Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i pewnych 
założeniach. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile 
pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja 
inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych instrumentów pochodnych. Zakup tego Produktu oznacza, że uważasz, że cena 
instrumentu bazowego będzie rosnąć. Twoją maksymalną stratą byłaby strata wszystkich zainwestowanych środków.  

 

Zalecany okres utrzymania: Brak 
Przykładowa Inwestycja: 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji)1                                                                                                              
Jeśli inwestor zamknie pozycję po 1 roku. 
                                                                                                                                             

SCENARIUSZ  EURUSD 

Warunki skrajne 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 
-6 770 EUR 

-168% 

Niekorzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 
-2 280 EUR 

-123% 

Umiarkowany 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

-1 120 EUR 

-112% 

Korzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

10 EUR 

-100% 

 

Informacje na temat warunków zwrotu dla inwestorów indywidualnych lub wbudowanych ograniczeń wyników. Wyjście z inwestycji w Produkt nie wiąże się 
z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. Produkt nie posiada górnych widełek zysku dla inwestora. Stwierdzenie, że przepisy podatkowe macierzystego państwa 
członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadająca do wypłaty. Przepisy podatkowe macierzystego państwa 
członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadającą do wypłaty. 

CO SIĘ STANIE, JEŻELI XTB NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY? 

XTB jest uczestnikiem systemu rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. gwarantującym bezpieczeństwo aktywów inwestorów. 
W przypadku niewykonania zobowiązania na skutek niewypłacalności XTB wszystkim klientom przysługuje prawo do rekompensaty wartości utraconych 
instrumentów finansowych, zgromadzonych w XTB do wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualna strata inwestora wynikająca 
z nietrafionej decyzji inwestycyjnej nie jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji dla Inwestorów. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji maksymalna 
wysokość rekompensaty wynosi równowartość w złotych 3000 EURO w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę 
kwotę, z zastrzeżeniem, że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 EURO. Ponadto, inwestor zachowuje 
prawo do dochodzenia od masy upadłości, masy sanacyjnej lub domu maklerskiego swoich roszczeń ponad określoną wyżej kwotę. Nadzór nad całością systemu 
rekompensat oraz nad jego uczestnikami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

JAKIE SĄ KOSZTY? 

Koszty w czasie  

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji oraz okresu utrzymywania 
Produktu. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych okresach inwestycji. 

Założyliśmy, że: 

- zainwestowano 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji) 
- wyniki produktu są zgodne z przedstawionym okresem utrzymywania 

Jeżeli pozycja zostanie zamknięta po 1 roku: 

- całkowite koszty: 380 EUR 
- wpływ kosztów w skali roku: 3.8 % 

STRUKTURA KOSZTÓW 

Koszty jednorazowe przy 
wejściu lub wyjściu 

 

 

Koszty wejścia Brak  0 % 

 
1 potencjalny zwrot (średni roczny zwrot z inwestycji) oblicza się jako odsetek w stosunku do kwoty referencyjnej (wartości nominalnej) tj.: (zysk lub strata 
netto)/kwota referencyjna -1 zgodnie z wzorem z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2268 

Tabela pokazuje kwoty zysków lub strat, które może przynieść inwestycja w 
ciągu 1 roku w różnych scenariuszach, przy założeniu inwestycji w wysokości 
10.000 euro. (wartość nominalna pozycji) 
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Koszty wyjścia 
Brak 
 

0 % 

KOSZTY BIEŻĄCE  

Opłaty za zarządzanie i inne 
koszty administracyjne 

lub operacyjne 

Punty swapowe – opłata związana z finansowaniem pozycji, naliczana w momencie 
przetrzymania pozycji na kolejny dzień. Sposób naliczania przedstawiony w Tabeli punków 
swapowych. 

372.6 (3.7%) 

Koszty transakcji 
1) Wartość spread. 
2) Prowizja. 

 Naliczane przy otwarciu oraz przy zamknięciu pozycji. 
7 (0.1%) 

KOSZTY DODATKOWE PONOSZONE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH 

Opłaty za wynik  Brak                  0%  

 

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE? 

Inwestor może zakończyć inwestycję w Produkt w dowolnym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe 
koszty zamknięcia pozycji. 

Zalecany okres utrzymania: Brak 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania Produktu, jednakże XTB zamyka pozycję otwartą na CFD na walucie bez zgody Klienta po upływie 365 dni od 
daty otwarcia pozycji. 

Termin odstąpienia od umowy 

Inwestor może odstąpić od transakcji na Produkcie składając oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli transakcja na Produkcie została zawarta po błędnej cenie i XTB 
potwierdzi błąd na podstawie cen określonej liczby Instytucji referencyjnych. Szczegółowe zasady, w tym termin odstąpienia od transakcji zawartej po cenie 
błędnej oraz sposób ustalenia ceny błędnej zostały określone w Regulaminie świadczenia usług. 

Przedterminowe zbycie 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania Produktu. Produkt nie posiada określonego czasu przetrzymania, zaś zamknięcie pozycji nie powoduje powstania 
nadzwyczajnych opłat i kar oraz nie zmienia profilu ryzyka produktu. Zamknięcie pozycji możliwe jest w godzinach handlu Produktem.  

Konsekwencje spieniężenia przed zakończeniem okresu inwestycji lub końcem zalecanego okresu utrzymywania.  

Inwestor może zakończyć inwestycję w każdym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. 

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ? 

Inwestor może zgłosić do XTB skargę dotyczącą oferowanych przez XTB produktów i usług. Skargi dotyczące usług świadczonych przez XTB mogą być złożone 
wyłącznie: (1) osobiście w siedzibie XTB, (2) telefonicznie, pod numerem telefonu +48 22 273 99 50, (3) elektronicznie, na formularzu on-line dostępnym w pokoju 
inwestora, oraz (4) korespondencyjnie, na dedykowanym formularzu, na adres siedziby XTB. Szczegółowe zasady dotyczące rozpatrywania skarg określone 
zostały w Regulaminie świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i zasad składania skarg dostępne są w Instrukcji dotyczącej składania skarg, 
pod adresem: „https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/informacje-prawne/regulaminy-wzory-dokumentow”. 

INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Wszelkie dodatkowe dokumenty zawierające kompleksowe informacje dotyczące produktu, w tym m.in. szczegółowe informacje dotyczące opłat oraz cech 
Produktu zawarte są na stronie internetowej (wraz z jej podstronami) pod adresem: "https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/".  
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DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE  

CFD NA KRYPTOWALUTY 

CEL 

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane 
prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu 
go z innymi produktami. 

PRODUKT 

Nazwa produktu: Kontrakt na różnicę (CFD) oparty na kursie kryptowaluty, dalej zwany „Produktem” 
Twórca PRIIP: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polska, dalej zwane „XTB”. 
Kod ISIN/UPI: Nie dotyczy 
Strona internetowa: www.xtb.com 
Dodatkowe informacje: Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod nr tel: +48 22 2019550 
Za nadzorowanie XTB S.A. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest: Komisja Nadzoru 
Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska. 
Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: Data dokumentu: 1 grudnia 2017 r.  
Data ostatniej zmiany niniejszego dokumentu: maj 2023 r. 

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu. 

CO TO ZA PRODUKT? 

RODZAJ 

Instrument pochodny będący kontraktem na różnicę (CFD). Produkt wykorzystuje mechanizm dźwigni finansowej. Produkt pozwala klientowi spekulować 
na wzrostach i spadkach cen poziomów kursów kryptowalut. Klient może otworzyć pozycję długą, w przypadku, gdy uważa, że cena aktywa bazowego wzrośnie 
lub krótką, w przypadku, gdy Klient uważa, że cena aktywa bazowego spadnie. 

OKRES  

Produkt nie posiada zalecanego okresu utrzymania, a Inwestor może zakończyć inwestycję w produkt w dowolnym momencie przed upływem 365 dni. Decyzja 
taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe koszty zamknięcia pozycji.  

CELE PRODUKTU I ŚRODKI DO OSIĄGNIĘCIA TYCH CELÓW 

Celem produktu jest umożliwienie uzyskiwania korzyści ze zmian cen instrumentu bazowego bez jego posiadania. Stopa zwrotu z inwestycji w produkt zależy od 
ceny otwarcia oraz ceny zamknięcia pozycji. Produkt odzwierciedla zmiany cen instrumentów bazowych, na których jest oparty. Profile zysku i ryzyka w tym 
produkcie są symetryczne. Inwestor otwierając transakcję na Produkcie składa depozyt. Zakładając, że wartość konta jest równa złożonemu depozytowi nie może 
stracić więcej niż wielkość depozytu. Termin zapadalności 1 rok.  

DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY 

Produkt nie jest przeznaczony dla każdego inwestora. Produkt jest przeznaczony dla inwestora indywidualnego, który rozumie, zasady działania instrumentów 
pochodnych i ryzyk z nimi związanych. Inwestor musi być zdolny do poniesienia ryzyka ewentualnej straty do wysokości całości zainwestowanych środków, także 
w krótkim horyzoncie czasowym. Produkt może być wykorzystany w celach inwestycyjnych, spekulacyjnych, dywersyfikacji portfela, a także w celu zabezpieczenia 
ekspozycji na instrument bazowy. 

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI? 

WSKAŹNIK RYZYKA 

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać Produkt 1 dzień roboczych. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne 
ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Być może nie będziesz w stanie sprzedać Produktu łatwo lub być może będziesz musiał sprzedać 
Produkt po cenie, która znacznie wpłynie na uzyskany zwrot. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego Produktu w porównaniu 
z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na Produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy 

możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek 
przyszłych wyników oceniane są jako bardzo duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia ci pieniędzy. Miej 
świadomość ryzyka walutowego. Możesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz, zależy od kursu wymiany dwóch 
walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. W pewnych okolicznościach mogą być od Ciebie wymagane dodatkowe 
płatności, aby pokryć straty. Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę. Ten Produkt nie uwzględnia żadnej 
ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. W przypadku niemożności wypłacenia ci (przez nas) 
należytej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji. Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie, jeśli nie mamy 
możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej. 

http://www.xtb.com/
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SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW 

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego Produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub 
dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Ostateczna 
wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie. 
Przedstawione scenariusze, niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wynik Produktu. 
Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i pewnych założeniach. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować 
się w zgoła odmienny sposób. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych. Przedstawione 
scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych instrumentów pochodnych. 
Zakup tego produktu oznacza, że uważasz, że cena instrumentu bazowego będzie rosnąć. Twoją maksymalną stratą byłaby strata wszystkich zainwestowanych 
środków. 

Zalecany okres utrzymania: Brak 
Przykładowa Inwestycja: 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji)2 
Jeśli inwestor zamknie pozycję po 1 roku. 
 

SCENARIUSZ  BITCOIN 

Warunki skrajne 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

-13 630 EUR 

-236% 

Niekorzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 
-12 610 EUR 

-226% 

Umiarkowany 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 
-11 220 EUR 

-212% 

Korzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

-8 010 EUR 

-180% 

 
Informacje na temat warunków zwrotu dla inwestorów indywidualnych lub wbudowanych ograniczeń wyników. Wyjście z inwestycji w Produkt nie wiąże się 
z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. Produkt nie posiada górnych widełek zysku dla inwestora. Stwierdzenie, że przepisy podatkowe macierzystego państwa 
członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadająca do wypłaty. Przepisy podatkowe macierzystego państwa 
członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadającą do wypłaty. 

CO SIĘ STANIE, JEŻELI XTB NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY? 

XTB jest uczestnikiem systemu rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. gwarantującym bezpieczeństwo aktywów inwestorów. 
W przypadku niewykonania zobowiązania na skutek niewypłacalności XTB wszystkim klientom przysługuje prawo do rekompensaty wartości utraconych 
instrumentów finansowych, zgromadzonych w XTB do wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualna strata inwestora wynikająca 
z nietrafionej decyzji inwestycyjnej nie jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji dla Inwestorów. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji maksymalna 
wysokość rekompensaty wynosi równowartość w złotych 3000 EURO w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę 
kwotę, z zastrzeżeniem, że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 EURO. Ponadto, inwestor zachowuje 
prawo do dochodzenia od masy upadłości, masy sanacyjnej lub domu maklerskiego swoich roszczeń ponad określoną wyżej kwotę. Nadzór nad całością systemu 
rekompensat oraz nad jego uczestnikami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

JAKIE SĄ KOSZTY? 

Koszty w czasie 

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji oraz okresu utrzymywania 
produktu. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych okresach inwestycji. 

Założyliśmy, że: 

- zainwestowano 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji) 
- wyniki produktu są zgodne z przedstawionym okresem utrzymywania 
 

Jeżeli pozycja zostanie zamknięta po 1 roku: 

- całkowite koszty: 3633 EUR 
- wpływ kosztów w skali roku: 36.3 % 

STRUKTURA KOSZTÓW 

Koszty jednorazowe przy 
wejściu lub wyjściu 

 

 

Koszty wejścia Nie pobieramy opłaty za wejście. 0% 

 
2 potencjalny zwrot (średni roczny zwrot z inwestycji) oblicza się jako odsetek w stosunku do kwoty referencyjnej (wartości nominalnej) tj.: (zysk lub strata 
netto)/kwota referencyjna -1 zgodnie z wzorem z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2268 

Tabela pokazuje kwoty zysków lub strat, które może przynieść inwestycja w 
ciągu 1 roku w różnych scenariuszach, przy założeniu inwestycji w wysokości 
10.000 euro. (wartość nominalna pozycji) 
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Koszty wyjścia 
Nie pobieramy opłaty za wyjście 
 

0% 

KOSZTY BIEŻĄCE  

Opłaty za zarządzanie i inne 
koszty administracyjne 

lub operacyjne 

Punty swapowe – opłata związana z finansowaniem pozycji, naliczana w momencie 
przetrzymania pozycji na kolejny dzień. Sposób naliczania przedstawiony w Tabeli punków 
swapowych. 

3549 (35.5%) 

Koszty transakcji 
1) Wartość spread. 
2) Prowizja. 

 Naliczane przy otwarciu oraz przy zamknięciu pozycji. 
84 (0.8%) 

KOSZTY DODATKOWE PONOSZONE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH 

Opłaty za wynik  Opłata za wynik nie jest pobierana  0% 

 

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE? 

Inwestor może zakończyć inwestycję w Produkt w dowolnym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe 
koszty zamknięcia pozycji. 

Zalecany okres utrzymywania: brak 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania Produktu, jednakże XTB zamyka pozycję otwartą na CFD na kryptowalucie bez zgody Klienta po upływie 365 dni 
od daty otwarcia pozycji. 

Termin odstąpienia od umowy 

Inwestor może odstąpić od transakcji na Produkcie składając oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli transakcja na produkcie została zawarta po błędnej cenie i XTB 
potwierdzi błąd na podstawie cen określonej liczby Instytucji referencyjnych. Szczegółowe zasady, w tym termin odstąpienia od transakcji zawartej po cenie 
błędnej oraz sposób ustalenia ceny błędnej zostały określone w Regulaminie świadczenia usług. 

Przedterminowe zbycie 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania Produktu. Produkt nie posiada określonego czasu przetrzymania, zaś zamknięcie pozycji nie powoduje powstania 
nadzwyczajnych opłat i kar oraz nie zmienia profilu ryzyka Produktu. Zamknięcie pozycji możliwe jest w godzinach handlu produktem. 

Konsekwencje spieniężenia przed zakończeniem okresu inwestycji lub końcem zalecanego okresu utrzymywania 

Inwestor może zakończyć inwestycję w każdym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. 

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ? 

Inwestor może zgłosić do XTB skargę dotyczącą oferowanych przez XTB produktów i usług. Skargi dotyczące usług świadczonych przez XTB mogą być złożone 
wyłącznie: (1) osobiście w siedzibie XTB, (2) telefonicznie, pod numerem telefonu +48 22 273 99 50, (3) elektronicznie, na formularzu on-line dostępnym w pokoju 
inwestora, oraz (4) korespondencyjnie, na dedykowanym formularzu, na adres siedziby XTB. Szczegółowe zasady dotyczące rozpatrywania skarg określone 
zostały w Regulaminie świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i zasad składania skarg dostępne są w Instrukcji dotyczącej składania skarg, 
pod adresem: „https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/informacje-prawne/regulaminy-wzory-dokumentow”. 

INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Wszelkie dodatkowe dokumenty zawierające kompleksowe informacje dotyczące produktu, w tym m.in. szczegółowe informacje dotyczące opłat oraz cech 
produktu zawarte są na stronie internetowej (wraz z jej podstronami) pod adresem: "https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/". 
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DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE  

CFD NA TOWARY 

CEL 

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane 
prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu 
go z innymi produktami. 

PRODUKT 

Nazwa produktu: Kontrakt na różnicę (CFD) oparty na kursie towarów, dalej zwany "Produktem". 
Twórca PRIIP: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polska, dalej zwane "XTB". 
Kod ISIN/UPI: Nie dotyczy 
Strona internetowa: www.xtb.com 
Dodatkowe informacje: Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod nr tel:  +48 22 2019550 
Za nadzorowanie XTB S.A. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest: Komisja Nadzoru 
Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska. 
Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: Data dokumentu: 1 grudnia 2017 r.  
Data ostatniej zmiany niniejszego dokumentu: maj  2023 r. 

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu. 

CO TO ZA PRODUKT? 

RODZAJ 

Instrument pochodny będący kontraktem na różnicę (CFD). Produkt wykorzystuje mechanizm dźwigni finansowej. Produkt pozwala klientowi spekulować 
na wzrostach i spadkach cen towarów na rynkach międzynarodowych. Klient może otworzyć pozycję długą, w przypadku, gdy uważa, że cena aktywa bazowego 
wzrośnie lub krótką, w przypadku, gdy Klient uważa, że cena aktywa bazowego spadnie. 

OKRES  

Produkt nie posiada zalecanego okresu utrzymania, a Inwestor może zakończyć inwestycję w Produkt w dowolnym momencie przed upływem 365 dni. Decyzja 
taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe koszty zamknięcia pozycji.  

CELE PRODUKTU I ŚRODKI DO OSIĄGNIĘCIA TYCH CELÓW 

Celem Produktu jest umożliwienie uzyskiwania korzyści ze zmian cen instrumentu bazowego bez jego posiadania. Stopa zwrotu z inwestycji w produkt zależy od 
ceny otwarcia oraz ceny zamknięcia pozycji. Produkt odzwierciedla zmiany cen instrumentów bazowych, na których jest oparty. Profile zysku i ryzyka w tym 
produkcie są symetryczne. Inwestor otwierając transakcję na Produkcie składa depozyt. Zakładając, że wartość konta jest równa złożonemu depozytowi nie może 
stracić więcej niż wielkość depozytu. Termin zapadalności 1 rok.  

DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY 

Produkt nie jest przeznaczony dla każdego inwestora. Produkt jest przeznaczony dla inwestora indywidualnego, który rozumie, zasady działania instrumentów 
pochodnych i ryzyk z nimi związanych. Inwestor musi być zdolny do poniesienia ryzyka ewentualnej straty do wysokości całości zainwestowanych środków, także 
w krótkim horyzoncie czasowym. Produkt może być wykorzystany w celach inwestycyjnych, spekulacyjnych, dywersyfikacji portfela, a także w celu zabezpieczenia 
ekspozycji na instrument bazowy. 

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI? 

WSKAŹNIK RYZYKA 

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać Produkt 1 dzień roboczych. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne 
ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Być może nie będziesz w stanie sprzedać Produktu łatwo lub być może będziesz musiał sprzedać 
Produkt po cenie, która znacznie wpłynie na uzyskany zwrot. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego Produktu w porównaniu 
z innymi Produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na Produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy 
możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek 
przyszłych wyników oceniane są jako bardzo duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia ci pieniędzy. Miej 
świadomość ryzyka walutowego. Możesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz, zależy od kursu wymiany dwóch 
walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. W pewnych okolicznościach mogą być od Ciebie wymagane dodatkowe 
płatności, aby pokryć straty. Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę. Ten produkt nie uwzględnia żadnej 
ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. W przypadku niemożności wypłacenia ci (przez nas) 
należytej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji. Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie, jeśli nie mamy 
możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej.  

http://www.xtb.com/
tel:+48222019550
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SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW 

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego Produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub 
dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Ostateczna 
wartość inwestycji w ten Produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się 
rozwinie. Przedstawione scenariusze, niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wynik 
Produktu. Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i pewnych założeniach. W przyszłości sytuacja na rynkach może 
kształtować się w zgoła odmienny sposób. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.  
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych instrumentów 
pochodnych. Zakup tego Produktu oznacza, że uważasz, że cena instrumentu bazowego będzie rosnąć. Twoją maksymalną stratą byłaby strata wszystkich 
zainwestowanych środków.  

Zalecany okres utrzymania: Brak 

Przykładowa Inwestycja: 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji)3     

Jeśli inwestor zamknie pozycję po 1 roku 

         

SCENARIUSZ  GOLD 

Warunki skrajne 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

-9 490 EUR 

-195% 

Niekorzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

-2 720 EUR 

-127% 

Umiarkowany 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

-1 060 EUR 

-111% 

Korzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

930 EUR 

-91% 

Informacje na temat warunków zwrotu dla inwestorów indywidualnych lub wbudowanych ograniczeń wyników. Wyjście z inwestycji w Produkt nie wiąże się 

z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. Produkt nie posiada górnych widełek zysku dla inwestora. Stwierdzenie, że przepisy podatkowe macierzystego 
państwa członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadająca do wypłaty. Przepisy podatkowe 
macierzystego państwa członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadającą do wypłaty. 

CO SIĘ STANIE, JEŻELI XTB NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY? 

XTB jest uczestnikiem systemu rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. gwarantującym bezpieczeństwo aktywów inwestorów. 
W przypadku niewykonania zobowiązania na skutek niewypłacalności XTB wszystkim klientom przysługuje prawo do rekompensaty wartości utraconych 
instrumentów finansowych, zgromadzonych w XTB do wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualna strata inwestora wynikająca 
z nietrafionej decyzji inwestycyjnej nie jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji dla Inwestorów. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji maksymalna 
wysokość rekompensaty wynosi równowartość w złotych 3000 EURO w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę 
kwotę, z zastrzeżeniem, że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 EURO. Ponadto, inwestor zachowuje 
prawo do dochodzenia od masy upadłości, masy sanacyjnej lub domu maklerskiego swoich roszczeń ponad określoną wyżej kwotę. Nadzór nad całością systemu 
rekompensat oraz nad jego uczestnikami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

JAKIE SĄ KOSZTY? 

Koszty w czasie  

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji oraz okresu utrzymywania 
Produktu. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych okresach inwestycji. 

Założyliśmy, że: 

- zainwestowano 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji)  
- wyniki produktu są zgodne z przedstawionym okresem utrzymywania 

Jeżeli pozycja zostanie zamknięta po 1 roku: 

- całkowite koszty: 929 EUR 
- wpływ kosztów w skali roku: 9.3%  

STRUKTURA KOSZTÓW 

Koszty jednorazowe przy 
wejściu lub wyjściu 

 

 

Koszty wejścia Nie pobieramy kosztów wejścia  0% 

Koszty wyjścia Nie pobieramy kosztów wyjścia 0% 

 
3 potencjalny zwrot (średni roczny zwrot z inwestycji) oblicza się jako odsetek w stosunku do kwoty referencyjnej (wartości nominalnej) tj.: (zysk lub strata 
netto)/kwota referencyjna -1 zgodnie z wzorem z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2268 

Tabela pokazuje kwoty zysków lub strat, które może przynieść inwestycja w 
ciągu 1 roku w różnych scenariuszach, przy założeniu inwestycji w wysokości 
10.000 euro. (wartość nominalna pozycji) 
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KOSZTY BIEŻĄCE  

Opłaty za zarządzanie i inne 
koszty administracyjne 

lub operacyjne 

Punty swapowe – opłata związana z finansowaniem pozycji, naliczana w momencie przetrzymania 
pozycji na kolejny dzień. Sposób naliczania przedstawiony w Tabeli punków swapowych. 

921 (9.2%) 

Koszty transakcji 
1) Wartość spread. 
2) Prowizja. 

 Naliczane przy otwarciu oraz przy zamknięciu pozycji. 
8.7 (0.1%) 

KOSZTY DODATKOWE PONOSZONE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH 

Opłaty za wynik  Opłata za wynik nie jest pobierana  0% 

 

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE? 

Inwestor może zakończyć inwestycję w Produkt w dowolnym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe 
koszty zamknięcia pozycji. 

Zalecany okres utrzymania: brak 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania Produktu, jednakże XTB zamyka pozycję otwartą na CFD na towarze bez zgody Klienta po upływie 365 dni od 
daty otwarcia pozycji. 

Termin odstąpienia od umowy 

Inwestor może odstąpić od transakcji na Produkcie składając oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli transakcja na Produkcie została zawarta po błędnej cenie i XTB 
potwierdzi błąd na podstawie cen określonej liczby Instytucji referencyjnych. Szczegółowe zasady, w tym termin odstąpienia od transakcji zawartej po cenie 
błędnej oraz sposób ustalenia ceny błędnej zostały określone w Regulaminie świadczenia usług. 

Przedterminowe zbycie 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania Produktu. Produkt nie posiada określonego czasu przetrzymania, zaś zamknięcie pozycji nie powoduje powstania 
nadzwyczajnych opłat i kar oraz nie zmienia profilu ryzyka produktu. Zamknięcie pozycji możliwe jest w godzinach handlu produktem. 

Konsekwencje spieniężenia przed zakończeniem okresu inwestycji lub końcem zalecanego okresu utrzymywania 

Inwestor może zakończyć inwestycję w każdym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. 

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ? 

Inwestor może zgłosić do XTB skargę dotyczącą oferowanych przez XTB produktów i usług. Skargi dotyczące usług świadczonych przez XTB mogą być złożone 
wyłącznie: (1) osobiście w siedzibie XTB, (2) telefonicznie, pod numerem telefonu +48 22 273 99 50, (3) elektronicznie, na formularzu on-line dostępnym w pokoju 
inwestora, oraz (4) korespondencyjnie, na dedykowanym formularzu, na adres siedziby XTB. Szczegółowe zasady dotyczące rozpatrywania skarg określone 
zostały w Regulaminie świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i zasad składania skarg dostępne są w Instrukcji dotyczącej składania skarg, 
pod adresem: „https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/informacje-prawne/regulaminy-wzory-dokumentow”. 

INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Wszelkie dodatkowe dokumenty zawierające kompleksowe informacje dotyczące produktu, w tym m.in. szczegółowe informacje dotyczące opłat oraz cech 
produktu zawarte są na stronie internetowej (wraz z jej podstronami) pod adresem: "https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/". 
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DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE  

CFD NA INDEKSY 

CEL 

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane 
prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu 
go z innymi produktami. 

PRODUKT 

Nazwa produktu: Kontrakt na różnicę (CFD) oparty na indeksie, dalej zwany "Produktem". 
Twórca PRIIP: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polska, dalej zwane "XTB". 
Kod ISIN/UPI: Nie dotyczy 
Strona internetowa: www.xtb.com 
Dodatkowe informacje: Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod nr tel:  +48 22 2019550 
Za nadzorowanie XTB S.A. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest: Komisja Nadzoru 
Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska. 
Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: Data dokumentu: 1 grudnia 2017 r.  
Data ostatniej zmiany niniejszego dokumentu: maj 2023 r. 

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu. 

CO TO ZA PRODUKT? 

RODZAJ 

Instrument pochodny będący kontraktem na różnicę (CFD). Produkt wykorzystuje mechanizm dźwigni finansowej. Produkt pozwala klientowi spekulować 
na wzrostach i spadkach indeksów. Klient może otworzyć pozycję długą, w przypadku, gdy uważa, że cena aktywa bazowego wzrośnie lub krótką, w przypadku, 
gdy Klient uważa, że cena aktywa bazowego spadnie. 

OKRES  

Produkt nie posiada zalecanego okresu utrzymania, a Inwestor może zakończyć inwestycję w Produkt w dowolnym momencie przed upływem 365 dni. Decyzja 
taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe koszty zamknięcia pozycji.  

CELE PRODUKTU I ŚRODKI DO OSIĄGNIĘCIA TYCH CELÓW 

Celem Produktu jest umożliwienie uzyskiwania korzyści ze zmian cen instrumentu bazowego bez jego posiadania. Stopa zwrotu z inwestycji w Produkt zależy od 
ceny otwarcia oraz ceny zamknięcia pozycji. Produkt odzwierciedla zmiany cen instrumentów bazowych, na których jest oparty. Profile zysku i ryzyka w tym 
produkcie są symetryczne. Inwestor otwierając transakcję na Produkcie składa depozyt. Zakładając, że wartość konta jest równa złożonemu depozytowi nie może 
stracić więcej niż wielkość depozytu. Termin zapadalności 1 rok.  

DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY 

Produkt nie jest przeznaczony dla każdego inwestora. Produkt jest przeznaczony dla inwestora indywidualnego, który rozumie, zasady działania instrumentów 
pochodnych i ryzyk z nimi związanych. Inwestor musi mieć świadomość ryzyka inwestycyjnego i być zdolny do poniesienia ryzyka ewentualnej straty do wysokości 
całości zainwestowanych środków, także w krótkim horyzoncie czasowym. Produkt może być wykorzystany w celach inwestycyjnych, spekulacyjnych, 
dywersyfikacji portfela, a także w celu zabezpieczenia ekspozycji na instrument bazowy. 

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI? 

WSKAŹNIK RYZYKA 

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać Produkt 1 dzień roboczych. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne 
ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Być może nie będziesz w stanie sprzedać Produktu łatwo lub być może będziesz musiał sprzedać 
Produkt po cenie, która znacznie wpłynie na uzyskany zwrot. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego Produktu w porównaniu 
z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy 
możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek 
przyszłych wyników oceniane są jako bardzo duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia ci pieniędzy. W pewnych 
okolicznościach mogą być od Ciebie wymagane dodatkowe płatności, aby pokryć straty. Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć 
zainwestowaną kwotę. Ten Produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej 
inwestycji. W przypadku niemożności wypłacenia ci (przez nas) należytej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji. Możesz jednak skorzystać z systemu 
ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie, jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku 
przedstawionym powyżej.  

http://www.xtb.com/
tel:+48222019550
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Scenariusze dotyczące wyników 

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego Produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub 
dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Ostateczna 
wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się 
rozwinie. Przedstawione scenariusze, niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wynik 
Produktu. Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i pewnych założeniach. W przyszłości sytuacja na rynkach może 
kształtować się w zgoła odmienny sposób. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych. 
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych instrumentów 
pochodnych. Zakup tego Produktu oznacza, że uważasz, że cena instrumentu bazowego będzie rosnąć. Twoją maksymalną stratą byłaby strata wszystkich 
zainwestowanych środków. 

Zalecany okres utrzymania: Brak                                                

Przykładowa Inwestycja: 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji)4              

Jeśli inwestor zamknie pozycję po 1 roku. 

 

SCENARIUSZ  DE30 

Warunki skrajne 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni zwrot z inwestycji 

-10 180 EUR 

-202% 

Niekorzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni zwrot  inwestycji 

-3 600 EUR 

-136% 

Umiarkowany 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni zwrot z inwestycji 

-1 260 EUR 

-113% 

Korzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni zwrot z inwestycji 

1 880 EUR 

-81% 

Informacje na temat warunków zwrotu dla inwestorów indywidualnych lub wbudowanych ograniczeń wyników. Wyjście z inwestycji w produkt nie wiąże się 
z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. Produkt nie posiada górnych widełek zysku dla inwestora. Stwierdzenie, że przepisy podatkowe macierzystego państwa 
członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadająca do wypłaty. Przepisy podatkowe macierzystego państwa 
członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadającą do wypłaty. 

CO SIĘ STANIE, JEŻELI XTB NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY? 

XTB jest uczestnikiem systemu rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. gwarantującym bezpieczeństwo aktywów inwestorów. 
W przypadku niewykonania zobowiązania na skutek niewypłacalności XTB wszystkim klientom przysługuje prawo do rekompensaty wartości utraconych 
instrumentów finansowych, zgromadzonych w XTB do wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualna strata inwestora wynikająca 
z nietrafionej decyzji inwestycyjnej nie jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji dla Inwestorów. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji maksymalna 
wysokość rekompensaty wynosi równowartość w złotych 3000 EURO w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę 
kwotę, z zastrzeżeniem, że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 EURO. Ponadto, inwestor zachowuje 
prawo do dochodzenia od masy upadłości, masy sanacyjnej lub domu maklerskiego swoich roszczeń ponad określoną wyżej kwotę. Nadzór nad całością systemu 
rekompensat oraz nad jego uczestnikami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

JAKIE SĄ KOSZTY? 

Koszty w czasie  

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji oraz okresu utrzymywania 
produktu. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych okresach inwestycji.  

Założyliśmy, że: 

- zainwestowano 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji)  
- wyniki produktu są zgodne z przedstawionym okresem utrzymywania 

Jeżeli pozycja zostanie zamknięta po 1 roku: 

- Całkowite koszty: 557 EUR 
- Wpływ kosztów w skali roku: 5.6 % 

STRUKTURA KOSZTÓW 

Koszty jednorazowe przy 
wejściu lub wyjściu 

 

 

Koszty wejścia Nie pobieramy opłaty za wejście  0% 

Koszty wyjścia 
Nie pobieramy opłaty za wyjście  
 

0% 

 
4  potencjalny zwrot (średni roczny zwrot z inwestycji) oblicza się jako odsetek w stosunku do kwoty referencyjnej (wartości nominalnej) tj.: (zysk lub strata 
netto)/kwota referencyjna -1 zgodnie z wzorem z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2268 

Tabela pokazuje kwoty zysków lub strat, które może przynieść inwestycja w 
ciągu 1 roku w różnych scenariuszach, przy założeniu inwestycji w wysokości 
10.000 euro. (wartość nominalna pozycji) 
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KOSZTY BIEŻĄCE  

Opłaty za zarządzanie i inne 
koszty administracyjne 

lub operacyjne 

Punty swapowe – opłata związana z finansowaniem pozycji, naliczana w momencie 
przetrzymania pozycji na kolejny dzień. Sposób naliczania przedstawiony w Tabeli 
punków swapowych. 

548 (5.5%) 

Koszty transakcji 
1) Wartość spread. 
2) Prowizja. 

 Naliczane przy otwarciu oraz przy zamknięciu pozycji. 
8.6 (0.1%) 

KOSZTY DODATKOWE PONOSZONE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH 

Opłaty za wynik  Opłata za wyniki nie jest pobierana  0% 

 

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE? 

Inwestor może zakończyć inwestycję w Produkt w dowolnym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe 
koszty zamknięcia pozycji. 

Zalecany okres utrzymania: brak 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania Produktu, jednakże XTB zamyka pozycję otwartą na CFD na indeksy bez zgody Klienta po upływie 365 dni od 
daty otwarcia pozycji. 

Termin odstąpienia od umowy 

Inwestor może odstąpić od transakcji na Produkcie składając oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli transakcja na Produkcie została zawarta po błędnej cenie i XTB 
potwierdzi błąd na podstawie cen określonej liczby Instytucji referencyjnych. Szczegółowe zasady, w tym termin odstąpienia od transakcji zawartej po cenie 
błędnej oraz sposób ustalenia ceny błędnej zostały określone w Regulaminie świadczenia usług. 

Przedterminowe zbycie 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania produktu. Produkt nie posiada określonego czasu przetrzymania, zaś zamknięcie pozycji nie powoduje powstania 
nadzwyczajnych opłat i kar oraz nie zmienia profilu ryzyka Produktu. Zamknięcie pozycji możliwe jest w godzinach handlu Produktem. 

Konsekwencje spieniężenia przed zakończeniem okresu inwestycji lub końcem zalecanego okresu utrzymywania 

Inwestor może zakończyć inwestycję w każdym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. 

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ? 

Inwestor może zgłosić do XTB skargę dotyczącą oferowanych przez XTB produktów i usług. Skargi dotyczące usług świadczonych przez XTB mogą być złożone 
wyłącznie: (1) osobiście w siedzibie XTB, (2) telefonicznie, pod numerem telefonu +48 22 273 99 50, (3) elektronicznie, na formularzu on-line dostępnym w pokoju 
inwestora, oraz (4) korespondencyjnie, na dedykowanym formularzu, na adres siedziby XTB. Szczegółowe zasady dotyczące rozpatrywania skarg określone 
zostały w Regulaminie świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i zasad składania skarg dostępne są w Instrukcji dotyczącej składania skarg, 
pod adresem: „https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/informacje-prawne/regulaminy-wzory-dokumentow”. 

INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Wszelkie dodatkowe dokumenty zawierające kompleksowe informacje dotyczące produktu, w tym m.in. szczegółowe informacje dotyczące opłat oraz cech 
produktu zawarte są na stronie internetowej (wraz z jej podstronami) pod adresem: "https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/". 
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DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE  

AKCJE CFD 

CEL 

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane 
prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu 
go z innymi produktami. 

PRODUKT 

Nazwa produktu: Kontrakt na różnicę (CFD) oparty na akcje, dalej zwany "Produktem". 
Twórca PRIIP: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polska, dalej zwane "XTB". 
Kod ISIN/UPI: Nie dotyczy 
Strona internetowa: www.xtb.com 
Dodatkowe informacje: Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod nr tel:  +48 22 2019550 
Za nadzorowanie XTB S.A. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest: Komisja Nadzoru 
Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska. 
Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: Data dokumentu: 1 grudnia 2017 r.  
Data ostatniej zmiany niniejszego dokumentu:maj 2023 r. 

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu. 

CO TO ZA PRODUKT? 

RODZAJ 

Instrument pochodny będący kontraktem na różnicę (CFD). Produkt wykorzystuje mechanizm dźwigni finansowej. Produkt pozwala klientowi spekulować 
na wzrostach i spadkach cen akcji. Klient może otworzyć pozycję długą, w przypadku, gdy uważa, że cena aktywa bazowego wzrośnie lub krótką, w przypadku, 
gdy Klient uważa, że cena aktywa bazowego spadnie. 

OKRES  

Produkt nie posiada zalecanego okresu utrzymania, a Inwestor może zakończyć inwestycję w Produkt w dowolnym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z 
żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe koszty zamknięcia pozycji.  

CELE PRODUKTU I ŚRODKI DO OSIĄGNIĘCIA TYCH CELÓW 

Celem produktu jest umożliwienie uzyskiwania korzyści ze zmian cen instrumentu bazowego bez jego posiadania. Stopa zwrotu z inwestycji w produkt zależy od 
ceny otwarcia oraz ceny zamknięcia pozycji. Produkt odzwierciedla zmiany cen instrumentów bazowych, na których jest oparty. Profile zysku i ryzyka w tym 
Produkcie są symetryczne. Inwestor otwierając transakcję na Produkcie składa depozyt. Zakładając, że wartość konta jest równa złożonemu depozytowi nie może 
stracić więcej niż wielkość depozytu.  

DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY 

Produkt nie jest przeznaczony dla każdego inwestora. Produkt jest przeznaczony dla inwestora indywidualnego, który rozumie zasady działania instrumentów 
pochodnych i ryzyk z nimi związanych. Inwestor musi mieć świadomość ryzyka inwestycyjnego i być zdolny do poniesienia ryzyka ewentualnej straty do wysokości 
całości zainwestowanych środków, także w krótkim horyzoncie czasowym. Produkt może być wykorzystany w celach inwestycyjnych, spekulacyjnych, 
dywersyfikacji portfela, a także w celu zabezpieczenia ekspozycji na instrument bazowy. 

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI? 

WSKAŹNIK RYZYKA 

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać Produkt 1 dzień roboczych. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne 
ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Być może nie będziesz w stanie sprzedać Produktu łatwo lub być może będziesz musiał sprzedać 
Produkt po cenie, która znacznie wpłynie na uzyskany zwrot. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu 
z innymi Produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na Produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy 
możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. Sklasyfikowaliśmy ten Produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek 
przyszłych wyników oceniane są jako bardzo duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia ci pieniędzy. Miej 
świadomość ryzyka walutowego. Możesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz, zależy od kursu wymiany dwóch 
walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. W pewnych okolicznościach mogą być od Ciebie wymagane dodatkowe 
płatności, aby pokryć straty. Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę. Ten Produkt nie uwzględnia żadnej 
ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. W przypadku niemożności wypłacenia ci (przez nas) 
należytej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji. Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie, jeśli nie mamy 
możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej.  

http://www.xtb.com/
tel:+48222019550
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SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW 

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub 
dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Ostateczna 
wartość inwestycji w ten Produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się 
rozwinie. Przedstawione scenariusze, niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wynik 
Produktu. Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i pewnych założeniach. W przyszłości sytuacja na rynkach może 
kształtować się w zgoła odmienny sposób. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych. 
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych instrumentów 
pochodnych. Zakup tego produktu oznacza, że uważasz, że cena instrumentu bazowego będzie rosnąć. Twoją maksymalną stratą byłaby strata wszystkich 
zainwestowanych środków. 

Zalecany okres utrzymania: Brak 
Przykładowa Inwestycja: 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji)5      
Jeśli inwestor zamknie pozycję po 1 roku. 
 

SCENARIUSZ  AAPL.US 

Warunki skrajne 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni zwrot z inwestycji 

 
-10 350 EUR 

-204% 

Niekorzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni zwrot z inwestycji 

-5 110 EUR 

-151% 

Umiarkowany 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni zwrot z inwestycji 

-2 080 EUR 

-121% 

Korzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni zwrot z inwestycji 

2 680 EUR 

-73% 

Informacje na temat warunków zwrotu dla inwestorów indywidualnych lub wbudowanych ograniczeń wyników. Wyjście z inwestycji w Produkt nie wiąże się 
z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. Produkt nie posiada górnych widełek zysku dla inwestora. Stwierdzenie, że przepisy podatkowe macierzystego państwa 
członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadająca do wypłaty. Przepisy podatkowe macierzystego państwa 
członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadającą do wypłaty. 

CO SIĘ STANIE, JEŻELI XTB NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY? 

XTB jest uczestnikiem systemu rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. gwarantującym bezpieczeństwo aktywów inwestorów. 
W przypadku niewykonania zobowiązania na skutek niewypłacalności XTB wszystkim klientom przysługuje prawo do rekompensaty wartości utraconych 
instrumentów finansowych, zgromadzonych w XTB do wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualna strata inwestora wynikająca 
z nietrafionej decyzji inwestycyjnej nie jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji dla Inwestorów. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji maksymalna 
wysokość rekompensaty wynosi równowartość w złotych 3000 EURO w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę 
kwotę, z zastrzeżeniem, że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 EURO. Ponadto, inwestor zachowuje 
prawo do dochodzenia od masy upadłości, masy sanacyjnej lub domu maklerskiego swoich roszczeń ponad określoną wyżej kwotę. Nadzór nad całością systemu 
rekompensat oraz nad jego uczestnikami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

JAKIE SĄ KOSZTY? 

Koszty w czasie  

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji oraz okresu utrzymywania 
Produktu. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych okresach inwestycji.  

Założyliśmy, że: 

- zainwestowano 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji)  
- wyniki produktu są zgodne z przedstawionym okresem utrzymywania 

Jeżeli pozycja zostanie zamknięta po 1 roku: 

- całkowite koszty: 545 EUR 
- wpływ kosztów w skali roku: 5.45 % 

 

STRUKTURA KOSZTÓW 

Koszty jednorazowe przy 
wejściu lub wyjściu 

 

 

Koszty wejścia Nie pobieramy opłaty za wejście  0% 

Koszty wyjścia 
Nie pobieramy opłaty za wyjście. Marża zawarta w wartości spread, zależna od wartości 
transakcji. 

0% 

KOSZTY BIEŻĄCE  

 
5 potencjalny zwrot (średni roczny zwrot z inwestycji) oblicza się jako odsetek w stosunku do kwoty referencyjnej (wartości nominalnej) tj.: (zysk lub strata 
netto)/kwota referencyjna -1 zgodnie z wzorem z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2268 

Tabela pokazuje kwoty zysków lub strat, które może przynieść inwestycja w 
ciągu 1 roku w różnych scenariuszach, przy założeniu inwestycji w wysokości 
10.000 euro. (wartość nominalna pozycji) 
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Opłaty za zarządzanie i inne 
koszty administracyjne 

lub operacyjne 

Punty swapowe – opłata związana z finansowaniem pozycji, naliczana w momencie 
przetrzymania pozycji na kolejny dzień. Sposób naliczania przedstawiony w Tabeli punków 
swapowych. 

5.15 % 

Koszty transakcji 
Marża zawarta w wartości spread, zależna od wartości transakcji. Naliczana przy otwarciu 
oraz przy zamknięciu pozycji. 

0.15% 

KOSZTY DODATKOWE PONOSZONE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH 

Opłaty za wynik  Opłata za wyniki nie jest pobierana  0% 

 

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE? 

Inwestor może zakończyć inwestycję w Produkt w dowolnym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe 
koszty zamknięcia pozycji. 

Zalecany okres utrzymania: brak 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania Produktu.  

Termin odstąpienia od umowy 

Inwestor może odstąpić od transakcji na Produkcie składając oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli transakcja na produkcie została zawarta po błędnej cenie i XTB 
potwierdzi błąd na podstawie cen określonej liczby Instytucji referencyjnych. Szczegółowe zasady, w tym termin odstąpienia od transakcji zawartej po cenie 
błędnej oraz sposób ustalenia ceny błędnej zostały określone w Regulaminie świadczenia usług. 

Przedterminowe zbycie 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania produktu. Produkt nie posiada określonego czasu przetrzymania, zaś zamknięcie pozycji nie powoduje powstania 
nadzwyczajnych opłat i kar oraz nie zmienia profilu ryzyka Produktu. Zamknięcie pozycji możliwe jest w godzinach handlu produktem. 

Konsekwencje spieniężenia przed zakończeniem okresu inwestycji lub końcem zalecanego okresu utrzymywania 

Inwestor może zakończyć inwestycję w każdym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. 

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ? 

Inwestor może zgłosić do XTB skargę dotyczącą oferowanych przez XTB produktów i usług. Skargi dotyczące usług świadczonych przez XTB mogą być złożone 
wyłącznie: (1) osobiście w siedzibie XTB, (2) telefonicznie, pod numerem telefonu +48 22 273 99 50, (3) elektronicznie, na formularzu on-line dostępnym w pokoju 
inwestora, oraz (4) korespondencyjnie, na dedykowanym formularzu, na adres siedziby XTB. Szczegółowe zasady dotyczące rozpatrywania skarg określone 
zostały w Regulaminie świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i zasad składania skarg dostępne są w Instrukcji dotyczącej składania skarg, 
pod adresem: „https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/informacje-prawne/regulaminy-wzory-dokumentow”. 

INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Wszelkie dodatkowe dokumenty zawierające kompleksowe informacje dotyczące produktu, w tym m.in. szczegółowe informacje dotyczące opłat oraz cech 
produktu zawarte są na stronie internetowej (wraz z jej podstronami) pod adresem: "https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/". 
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DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE  

ETF CFD 

CEL 

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane 
prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu 
go z innymi produktami. 

PRODUKT 

Nazwa produktu: Kontrakt na różnicę (CFD) oparty na ETF dalej zwany "Produktem". 
Twórca PRIIP: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polska, dalej zwane "XTB". 
Kod ISIN/UPI: Nie dotyczy 
Strona internetowa: www.xtb.com 
Dodatkowe informacje: Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod nr tel:  +48 22 2019550 
Za nadzorowanie XTB S.A. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest: Komisja Nadzoru 
Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska. 
Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: Data dokumentu: 1 grudnia 2017 r.  
Data ostatniej zmiany niniejszego dokumentu: maj 2023 r. 

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu. 

CO TO ZA PRODUKT? 

RODZAJ 

Instrument pochodny będący kontraktem na różnicę (CFD). Produkt wykorzystuje mechanizm dźwigni finansowej. Produkt pozwala klientowi spekulować 
na wzrostach i spadkach cen ETF. Klient może otworzyć pozycję długą, w przypadku, gdy uważa, że cena aktywa bazowego wzrośnie lub krótką, w przypadku, 
gdy Klient uważa, że cena aktywa bazowego spadnie. 

OKRES  

Produkt nie posiada zalecanego okresu utrzymania, a Inwestor może zakończyć inwestycję w produkt w dowolnym momencie. Decyzja taka nie wiąże się 
z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe koszty zamknięcia pozycji.  

CELE PRODUKTU I ŚRODKI DO OSIĄGNIĘCIA TYCH CELÓW 

Celem Produktu jest umożliwienie uzyskiwania korzyści ze zmian cen instrumentu bazowego bez jego posiadania. Stopa zwrotu z inwestycji w Produkt zależy od 
ceny otwarcia oraz ceny zamknięcia pozycji. Produkt odzwierciedla zmiany cen instrumentów bazowych, na których jest oparty. Profile zysku i ryzyka w tym 
produkcie są symetryczne. Inwestor otwierając transakcję na Produkcie składa depozyt. Zakładając, że wartość konta jest równa złożonemu depozytowi nie może 
stracić więcej niż wielkość depozytu.  

DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY 

Produkt nie jest przeznaczony dla każdego inwestora. Produkt jest przeznaczony dla inwestora indywidualnego, który rozumie zasady działania instrumentów 

pochodnych i ryzyk z nimi związanych. Inwestor musi mieć świadomość ryzyka inwestycyjnego i być zdolny do poniesienia ryzyka ewentualnej straty do wysokości 

całości zainwestowanych środków, także w krótkim horyzoncie czasowym. Produkt może być wykorzystany w celach inwestycyjnych, spekulacyjnych, 

dywersyfikacji portfela, a także w celu zabezpieczenia ekspozycji na instrument bazowy. 

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI? 

WSKAŹNIK RYZYKA 

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać Produkt 1 dzień roboczych. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne 
ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Być może nie będziesz w stanie sprzedać Produktu łatwo lub być może będziesz musiał sprzedać 
Produkt po cenie, która znacznie wpłynie na uzyskany zwrot. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego Produktu w porównaniu 
z innymi Produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na Produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy 
możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek 
przyszłych wyników oceniane są jako bardzo duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia ci pieniędzy. Miej 
świadomość ryzyka walutowego. Możesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz, zależy od kursu wymiany dwóch 
walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. W pewnych okolicznościach mogą być od Ciebie wymagane dodatkowe 
płatności, aby pokryć straty. Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę. Ten Produkt nie uwzględnia żadnej 
ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. W przypadku niemożności wypłacenia ci (przez nas) 
należytej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji. Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie, jeśli nie mamy 
możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej.  

http://www.xtb.com/
tel:+48222019550
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SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW 

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego Produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub 
dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Ostateczna 
wartość inwestycji w ten Produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się 
rozwinie. Przedstawione scenariusze, niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wynik 
produktu. Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i pewnych założeniach. W przyszłości sytuacja na rynkach może 
kształtować się w zgoła odmienny sposób. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych. 
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych instrumentów 
pochodnych. Zakup tego Produktu oznacza, że uważasz, że cena instrumentu bazowego będzie rosnąć. Twoją maksymalną stratą byłaby strata wszystkich 
zainwestowanych środków.  

Zalecany okres utrzymania: Brak 

Przykładowa Inwestycja: 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji)6  

Jeśli inwestor zamknie pozycję po 1 roku. 

 

SCENARIUSZ  VXX.US 

Warunki skrajne 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji  
-10 540 EUR 

-205% 

Niekorzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

-8 230 EUR 

-182% 

Umiarkowany 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

-5 560 EUR 

-156% 

Korzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

280 EUR 

-97% 

Informacje na temat warunków zwrotu dla inwestorów indywidualnych lub wbudowanych ograniczeń wyników. Wyjście z inwestycji w Produkt nie wiąże się 
z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. Produkt nie posiada górnych widełek zysku dla inwestora. Stwierdzenie, że przepisy podatkowe macierzystego państwa 
członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadająca do wypłaty. Przepisy podatkowe macierzystego państwa 
członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadającą do wypłaty. 

CO SIĘ STANIE, JEŻELI XTB NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY? 

XTB jest uczestnikiem systemu rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. gwarantującym bezpieczeństwo aktywów inwestorów. 
W przypadku niewykonania zobowiązania na skutek niewypłacalności XTB wszystkim klientom przysługuje prawo do rekompensaty wartości utraconych 
instrumentów finansowych, zgromadzonych w XTB do wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualna strata inwestora wynikająca 
z nietrafionej decyzji inwestycyjnej nie jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji dla Inwestorów. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji maksymalna 
wysokość rekompensaty wynosi równowartość w złotych 3000 EURO w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę 
kwotę, z zastrzeżeniem, że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 EURO. Ponadto, inwestor zachowuje 
prawo do dochodzenia od masy upadłości, masy sanacyjnej lub domu maklerskiego swoich roszczeń ponad określoną wyżej kwotę. Nadzór nad całością systemu 
rekompensat oraz nad jego uczestnikami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

JAKIE SĄ KOSZTY? 

Koszty w czasie  

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji oraz okresu utrzymywania 
produktu. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych okresach inwestycji.  

Założyliśmy, że: 

- zainwestowano 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji) 
- wyniki produktu są zgodne z przedstawionym okresem utrzymywania 

Jeżeli pozycja zostanie zamknięta po 1 roku: 

- całkowite koszty: 545 EUR 
- wpływ kosztów w skali roku: 5.45 % 

STRUKTURA KOSZTÓW  

Koszty jednorazowe przy 
wejściu lub wyjściu 

 

 

Koszty wejścia Nie pobieramy opłaty za wejście. 0% 

Koszty wyjścia 

Marża zawarta w wartości spread, zależna od wartości transakcji. 
Nie pobieramy opłaty za wyjście. 
 
 

0% 

 
6 potencjalny zwrot (średni roczny zwrot z inwestycji) oblicza się jako odsetek w stosunku do kwoty referencyjnej (wartości nominalnej) tj.: (zysk lub strata 
netto)/kwota referencyjna -1 zgodnie z wzorem z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2268 

Tabela pokazuje kwoty zysków lub strat, które może przynieść inwestycja w 
ciągu 1 roku w różnych scenariuszach, przy założeniu inwestycji w wysokości 
10.000 euro. (wartość nominalna pozycji) 
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KOSZTY BIEŻĄCE  

Opłaty za zarządzanie i inne 
koszty administracyjne 

lub operacyjne 

Punty swapowe – opłata związana z finansowaniem pozycji, naliczana w momencie 
przetrzymania pozycji na kolejny dzień. Sposób naliczania przedstawiony w Tabeli punków 
swapowych. 

5.15% 

Koszty transakcji 
Marża zawarta w wartości spread, zależna od wartości transakcji. Naliczana przy otwarciu oraz 
przy zamknięciu pozycji. 

0,15% 

KOSZTY DODATKOWE PONOSZONE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH 

Opłaty za wynik  Opłata za wynik nie jest pobierana  0% 

 

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE? 

Inwestor może zakończyć inwestycję w Produkt w dowolnym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe 
koszty zamknięcia pozycji. 

Zalecany okres utrzymania: brak 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania Produktu.  

Termin odstąpienia od umowy 

Inwestor może odstąpić od transakcji na produkcie składając oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli transakcja na produkcie została zawarta po błędnej cenie i XTB 
potwierdzi błąd na podstawie cen określonej liczby Instytucji referencyjnych. Szczegółowe zasady, w tym termin odstąpienia od transakcji zawartej po cenie 
błędnej oraz sposób ustalenia ceny błędnej zostały określone w Regulaminie świadczenia usług. 

Przedterminowe zbycie 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania Produktu. Produkt nie posiada określonego czasu przetrzymania, zaś zamknięcie pozycji nie powoduje powstania 
nadzwyczajnych opłat i kar oraz nie zmienia profilu ryzyka Produktu. Zamknięcie pozycji możliwe jest w godzinach handlu produktem. 

Konsekwencje spieniężenia przed zakończeniem okresu inwestycji lub końcem zalecanego okresu utrzymywania 

Inwestor może zakończyć inwestycję w każdym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. 

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ? 

Inwestor może zgłosić do XTB skargę dotyczącą oferowanych przez XTB produktów i usług. Skargi dotyczące usług świadczonych przez XTB mogą być złożone 
wyłącznie: (1) osobiście w siedzibie XTB, (2) telefonicznie, pod numerem telefonu +48 22 273 99 50, (3) elektronicznie, na formularzu on-line dostępnym w pokoju 
inwestora, oraz (4) korespondencyjnie, na dedykowanym formularzu, na adres siedziby XTB. Szczegółowe zasady dotyczące rozpatrywania skarg określone 
zostały w Regulaminie świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i zasad składania skarg dostępne są w Instrukcji dotyczącej składania skarg, 
pod adresem: „https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/informacje-prawne/regulaminy-wzory-dokumentow”. 

INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Wszelkie dodatkowe dokumenty zawierające kompleksowe informacje dotyczące produktu, w tym m.in. szczegółowe informacje dotyczące opłat oraz cech 
produktu zawarte są na stronie internetowej (wraz z jej podstronami) pod adresem: "https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/". 
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KLUCZOWE INFORMACJE  

AKCJE SYNTETYCZNE 

CEL 

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane 
prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu 
go z innymi produktami. 

PRODUKT 

Nazwa produktu: Kontrakt na różnicę (CFD) bez dźwigni finansowej, oparty na kursie akcji dalej zwany "Produktem". 
Twórca PRIIP: XTB S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polska, dalej zwane "XTB". 
Kod ISIN/UPI: Nie dotyczy 
Strona internetowa: www.xtb.com 
Dodatkowe informacje: Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod nr tel:  +48 22 2019550 
Za nadzorowanie XTB S.A. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest: Komisja Nadzoru 
Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska. 
Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: Data dokumentu: 1 grudnia 2017 r.  
Data ostatniej zmiany niniejszego dokumentu: maj 2023 r. 

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu. 

CO TO ZA PRODUKT? 

RODZAJ 

Instrument pochodny będący kontraktem na różnicę (CFD). Produkt pozwala klientowi spekulować na wzrostach i spadkach cen akcji. Klient może otworzyć 
pozycję długą, w przypadku, gdy uważa, że cena aktywa bazowego wzrośnie lub krótką, w przypadku, gdy Klient uważa, że cena aktywa bazowego spadnie. 

OKRES  

Produkt nie posiada zalecanego okresu utrzymania, a Inwestor może zakończyć inwestycję w produkt w dowolnym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z 
żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe koszty zamknięcia pozycji.  

CELE PRODUKTU I ŚRODKI DO OSIĄGNIĘCIA TYCH CELÓW 

Celem produktu jest umożliwienie uzyskiwania korzyści ze zmian cen instrumentu bazowego bez jego posiadania. Stopa zwrotu z inwestycji w produkt zależy od 
ceny otwarcia oraz ceny zamknięcia pozycji. Produkt odzwierciedla zmiany cen instrumentów bazowych, na których jest oparty. Profile zysku i ryzyka w tym 
produkcie są symetryczne. Inwestor otwierając transakcję na Produkcie składa depozyt. Zakładając, że wartość konta jest równa złożonemu depozytowi nie może 
stracić więcej niż wielkość depozytu.  

DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY 

Produkt nie jest przeznaczony dla każdego inwestora. Produkt jest przeznaczony dla inwestora indywidualnego, który rozumie, zasady działania instrumentów 
pochodnych i ryzyk z nimi związanych. Inwestor musi mieć świadomość ryzyka inwestycyjnego i być zdolny do poniesienia ryzyka ewentualnej straty do wysokości 
całości zainwestowanych środków, także w krótkim horyzoncie czasowym. Produkt może być wykorzystany w celach inwestycyjnych, spekulacyjnych, 
dywersyfikacji portfela, a także w celu zabezpieczenia ekspozycji na instrument bazowy. 

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI? 

WSKAŹNIK RYZYKA 

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać Produkt 1 dzień roboczych. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne 
ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Być może nie będziesz w stanie sprzedać Produktu łatwo lub być może będziesz musiał sprzedać 
Produkt po cenie, która znacznie wpłynie na uzyskany zwrot. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu 
z innymi Produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na Produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy 
możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek 
przyszłych wyników oceniane są jako bardzo duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia ci pieniędzy. Miej 
świadomość ryzyka walutowego. Możesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz, zależy od kursu wymiany dwóch 
walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. W pewnych okolicznościach mogą być od Ciebie wymagane dodatkowe 
płatności, aby pokryć straty. Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę. Ten Produkt nie uwzględnia żadnej 
ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. W przypadku niemożności wypłacenia ci (przez nas) 
należytej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji. Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie, jeśli nie mamy 
możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej.  

http://www.xtb.com/
tel:+48222019550
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SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW 

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego Produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub 
dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Ostateczna 
wartość inwestycji w ten Produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się 
rozwinie. Przedstawione scenariusze, niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wynik 
Produktu. Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i pewnych założeniach. W przyszłości sytuacja na rynkach może 
kształtować się w zgoła odmienny sposób. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych. 
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych instrumentów 
pochodnych. Zakup tego Produktu oznacza, że uważasz, że cena instrumentu bazowego będzie rosnąć. Twoją maksymalną stratą byłaby strata wszystkich 
zainwestowanych środków.  

Zalecany okres utrzymania: Brak 

Przykładowa Inwestycja: 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji)7     

Jeśli inwestor zamknie pozycję po 1 roku. 

SCENARIUSZ  AAPL.US 

Warunki skrajne 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

-9 820 EUR 

-199% 

Niekorzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

-4 580 EUR 

-146% 

Umiarkowany 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

-1 550 EUR 

-116% 

Korzystny 
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów 

Średni roczny zwrot z inwestycji 

3 210 EUR 

-68% 

Informacje na temat warunków zwrotu dla inwestorów indywidualnych lub wbudowanych ograniczeń wyników. Wyjście z inwestycji w produkt nie wiąże się 
z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. Produkt nie posiada górnych widełek zysku dla inwestora. Stwierdzenie, że przepisy podatkowe macierzystego państwa 
członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadająca do wypłaty. Przepisy podatkowe macierzystego państwa 
członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na kwotę faktycznie przypadającą do wypłaty. 

CO SIĘ STANIE, JEŻELI XTB NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY? 

XTB jest uczestnikiem systemu rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. gwarantującym bezpieczeństwo aktywów inwestorów. 
W przypadku niewykonania zobowiązania na skutek niewypłacalności XTB wszystkim klientom przysługuje prawo do rekompensaty wartości utraconych 
instrumentów finansowych, zgromadzonych w XTB do wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualna strata inwestora wynikająca 
z nietrafionej decyzji inwestycyjnej nie jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji dla Inwestorów. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji maksymalna 
wysokość rekompensaty wynosi równowartość w złotych 3000 EURO w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę 
kwotę, z zastrzeżeniem, że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 EURO. Ponadto, inwestor zachowuje 
prawo do dochodzenia od masy upadłości, masy sanacyjnej lub domu maklerskiego swoich roszczeń ponad określoną wyżej kwotę. Nadzór nad całością systemu 
rekompensat oraz nad jego uczestnikami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

JAKIE SĄ KOSZTY? 

Koszty w czasie  

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji oraz okresu utrzymywania 
produktu. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych okresach inwestycji.  

Założyliśmy, że: 

- zainwestowano 10.000 EUR (wartość nominalna pozycji) 
- wyniki produktu są zgodne z przedstawionym okresem utrzymywania 

Jeżeli pozycja zostanie zamknięta po 1 roku: 

- całkowite koszty: 10 EUR 
- wpływ kosztów w skali roku: 0.10 % 

STRUKTURA KOSZTÓW 

Koszty jednorazowe przy 
wejściu lub wyjściu 

 

 

Koszty wejścia Nie pobieramy opłaty za wejście  0 

Koszty wyjścia Marża zawarta w wartości spread, zależna od wartości transakcji. 
Nie pobieramy opłaty za wyjście 

8 EUR lub 0,10% 

KOSZTY BIEŻĄCE  

 
7 potencjalny zwrot (średni roczny zwrot z inwestycji) oblicza się jako odsetek w stosunku do kwoty referencyjnej (wartości nominalnej) tj.: (zysk lub strata 
netto)/kwota referencyjna -1 zgodnie z wzorem z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2268 

Tabela pokazuje kwoty zysków lub strat, które może przynieść inwestycja w 
ciągu 1 roku w różnych scenariuszach, przy założeniu inwestycji w wysokości 
10.000 euro. (wartość nominalna pozycji) 
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Opłaty za zarządzanie i inne 
koszty administracyjne 

lub operacyjne 

Punty swapowe – opłata związana z finansowaniem pozycji, naliczana w momencie przetrzymania 
pozycji na kolejny dzień. Sposób naliczania przedstawiony w Tabeli punków swapowych. 

0% 

Koszty transakcji 
Marża zawarta w wartości spread, zależna od wartości transakcji. Naliczana przy otwarciu oraz 
przy zamknięciu pozycji. 

0% 

KOSZTY DODATKOWE PONOSZONE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH 

Opłaty za wynik  Opłata za wynik nie jest pobierana  0% 

 

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE? 

Inwestor może zakończyć inwestycję w Produkt w dowolnym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż standardowe 
koszty zamknięcia pozycji. 

Zalecany okres utrzymania: brak 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania Produktu.  

Termin odstąpienia od umowy 

Inwestor może odstąpić od transakcji na Produkcie składając oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli transakcja na produkcie została zawarta po błędnej cenie i XTB 
potwierdzi błąd na podstawie cen określonej liczby Instytucji referencyjnych. Szczegółowe zasady, w tym termin odstąpienia od transakcji zawartej po cenie 
błędnej oraz sposób ustalenia ceny błędnej zostały określone w Regulaminie świadczenia usług. 

Przedterminowe zbycie 

Inwestor samodzielnie określa okres posiadania Produktu. Produkt nie posiada określonego czasu przetrzymania, zaś zamknięcie pozycji nie powoduje powstania 
nadzwyczajnych opłat i kar oraz nie zmienia profilu ryzyka Produktu. Zamknięcie pozycji możliwe jest w godzinach handlu produktem. 

Konsekwencje spieniężenia przed zakończeniem okresu inwestycji lub końcem zalecanego okresu utrzymywania 

Inwestor może zakończyć inwestycję w każdym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. 

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ? 

Inwestor może zgłosić do XTB skargę dotyczącą oferowanych przez XTB produktów i usług. Skargi dotyczące usług świadczonych przez XTB mogą być złożone 
wyłącznie: (1) osobiście w siedzibie XTB, (2) telefonicznie, pod numerem telefonu +48 22 273 99 50, (3) elektronicznie, na formularzu on-line dostępnym w pokoju 
inwestora, oraz (4) korespondencyjnie, na dedykowanym formularzu, na adres siedziby XTB. Szczegółowe zasady dotyczące rozpatrywania skarg określone 
zostały w Regulaminie świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i zasad składania skarg dostępne są w Instrukcji dotyczącej składania skarg, 
pod adresem: „https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/informacje-prawne/regulaminy-wzory-dokumentow”. 

INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Wszelkie dodatkowe dokumenty zawierające kompleksowe informacje dotyczące produktu, w tym m.in. szczegółowe informacje dotyczące opłat oraz cech 
produktu zawarte są na stronie internetowej (wraz z jej podstronami) pod adresem: "https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/". 
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EXCHANGE TRADED FUNDS 
ETF 

Exchange Traded Funds ("ETF") to otwarte fundusze inwestycyjne, które w większości przypadków powielają indeks akcji lub obligacji 
i są oznaczone jako fundusze ETF, co oznacza, że można je swobodnie wprowadzać do obrotu w UE. 

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej Emitenci ETF będą musieli wydać Kluczowe Informacje dla Inwestorów ("KID") dla wszystkich funduszy ETF. KID zapewnia 
informacje podsumowujące w odniesieniu do ETF, aby pomóc inwestorom w podjęciu decyzji o inwestowaniu w ETF. Dyrektywa wymaga, aby zostały one 
udostępnione inwestorom dla odpowiednich funduszy ETF przed dokonaniem inwestycji. Poniżej znajduje się lista dostawców ETF związanych z ETF, które są 
dostępne za pośrednictwem XTB wraz z linkami do odpowiednich stron internetowych, aby pomóc inwestorom w uzyskaniu odpowiednich KID. XTB nie jest 
emitentem ETF i tym samym nie tworzy KID dla tych produktów. 

Inwestorzy powinni pamiętać, że produkty ETF nie są objęte żadną ochroną ani gwarancją kapitału, a zatem inwestorzy nie powinni inwestować w takie produkty, 
chyba że są w stanie ponosić straty do pełnej kwoty zainwestowanego kapitału. Wartość funduszy ETF może zarówno spadać, jak i zwiększać, a wyniki osiągane 
w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Inwestowanie w ETF wiąże się z ryzykiem. Aby uzyskać pełniejsze informacje na temat 
powiązanych ryzyk, zapoznaj się z odpowiednimi informacjami na temat ryzyka w KID każdego dostawcy i innych materiałach. 

W poniższej tabeli znajdują się linki do stron emitentów ETF, gdzie można zapoznać się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi inwestycji w instrumenty ETF. 

 

Lp Symbol Opis Link 

1 36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Dist, EUR) 
KID 

2 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

3 4GLD.DE Deutsche Boerse Commodities GmbH Xetra-GoldÂ® Bearer Notes ETC 
KID 

4 5MVL.DE iShares Edge MSCI EM ValueFactor UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID 

5 AASI.FR Amundi Msci EM Asia UCITS ETF (Acc EUR) KID 

6 AGED.UK iShares Ageing Population UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

7 AGGG.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

8 AGGU.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc USD ) 
KID 

9 AIGI.UK ETF Wistom tree Industrial Metals (Acc USD) 
KID 

10 AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc EUR) KID 

11 ASI.FR Lyxor China Enterprise Hscei UCITS ETF (Acc EUR) KID 

12 AYEM.DE iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc (Acc, EUR) KIID 

13 AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc, EUR) 
KID 

14 BATT.NL L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (Acc EUR) KID 

15 BCHN.UK Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (Acc, USD) KID 

16 BNK.FR Lyxor Stoxx European 600 Banks ETF (Acc EUR) KID 

17 BNKE.FR Lyxor Euro Stoxx Banks UCITS ETF (Acc EUR) KID 

18 BX4.FR Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

19 BXX.FR Lyxor Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS (Acc EUR) KID 

20 C40.FR Amundi CAC 40 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

21 C50.FR Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

22 CAC.FR Lyxor CAC 40 UCITS ETF (Dist EUR) KID 

23 CBU0.UK iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc USD) 
KID 

24 CCAU.UK iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

25 CEBB.DE iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc, EUR) KIID 

26 CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

27 CEU1.UK iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/36B3.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/4BRZ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/4GLD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/5MVL.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AASI.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AGED.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AGGG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AGGU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AIGI.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AMEM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ASI.FR.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-agtak4tu21mchhd8qmc4716nqhv9pg8v-2.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AYEP.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BATT.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BCHN.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BNK.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BNKE.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BX4.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BXX.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/C40.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/C50.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CAC.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CBU0.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CCAU.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/CEBB.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CEMS.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CEU1.UK.pdf
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28 CIND.UK iShares DowJones Industrial Avg UCITS ETF USD(Acc) (Acc, USD) 
KID 

29 CNDX.UK iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

30 CNYA.DE iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc, EUR) 
KID 

31 CNYB.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist, EUR) 
KID 

32 CORP.UK iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

33 CRUD.UK Wisdomtree Commodity Securities Ltd (Acc, USD) 
KID 

34 CSPX.UK iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

35 DAXEX.DE iShares Core DAX UCITS ETF DE (Acc EUR) 
KID 

36 DBPG.DE Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID 

37 DGTL.UK iShares Digitalisation UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

38 DPYA.UK iShares DevelopedMarketsPropYld UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

39 DPYE.UK iShares DevelopedMarketsPropYld UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

40 DSB.FR Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR) KID 

41 DSD.FR Lyxor Daily Shortdax X2 UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

42 DSP5.FR Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR) KID 

43 DTLA.UK iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

44 DXS3.DE Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID 

45 ECAR.UK iShares Elctrc Vehcls andDrivngTch UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

46 EDM4.DE iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

47 EGLN.UK iShares Physical Gold ETC (Acc EUR) 
KID 

48 EIMI.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

49 EIMU.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

50 EMEC.DE BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic (Acc, EUR) KID 

51 EMIM.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc GBP) 
KID 

52 EMMV.UK iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

53 EQQQ.UK Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (Dist, GBP) KID 

54 ESD.FR Bnp Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (Acc USD) KID 

55 ETDD.FR Bnp Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

56 ETFBM40TR.PL Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ KID 

57 ETFBNDXPL.PL BETA ETF NASDAQ-100 PLN Hedged Portfelowy FIZ KID 

58 ETFBS80TR.PL Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ (Acc, PLN) KID 

59 ETFBSPXPL.PL BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ KID 

60 ETFBTBSP.PL BETA ETF TBSP Portfelowy FIZ KID 

61 ETFBW20LV.PL BETA ETF WIG20LEV Portfelowy FIZ KIID 

62 ETFBW20ST.PL BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ KID 

63 ETFBW20TR.PL Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ KID 

64 ETFBWTECH.PL BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ (Acc, PLN) KID 

65 EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

66 EUN2.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/CIND.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNDX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNYA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNYB.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CORP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CRUD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CSPX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DAXEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DBPG.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DGTL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DPYA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DPYE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DSB.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DSD.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DSP5.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DTLA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DXS3.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ECAR.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EDM4.DEE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EDM4.DEE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EIMI.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EIMU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMEC.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMIM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMMV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EQQQ.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ESD.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ETDD.FR.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-BETA-ETF-mWIG40TR-30.12.2021_eng-3.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBNDXPL.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBS80TR.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBSPXPL.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBTBSP.PL
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-BETA-ETF-WIG20Lev-30.12.2021-2.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBW20ST.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBW20TR.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/ETFBWTECH.PL
https://www.xtb.com/pl/kid/EUN0.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUN2.DE.pdf
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67 EUN5.DE iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

68 EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

69 EUNH.DE iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

70 EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

71 EUNW.DE iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

72 EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Ind Goods & Serv (Dist, EUR) 
KID 

73 FLOA.UK iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc USD ) 
KID 

74 FLOT.UK iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

75 GDX.UK VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (Acc, USD) KID 

76 GDXJ.UK VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF (Acc USD) KID 

77 GLDV.UK SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF (Dist, USD) KID 

78 GMVM.DE VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS (Acc, EUR) KID 

79 GRE.FR Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF (Dist EUR) KID 

80 HEAL.UK iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

81 HMAD.UK HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF (Acc USD) KID 

82 HRUD.UK HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $ (Dist USD) KIID 

83 HSI.FR Lyxor Hong Kong HSI UCITS ETF (Dist EUR) KID 

84 HTWO.UK L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc, USD) KID 

85 IAPD.NL iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

86 IAPD.UK iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist, USD) 
KID 

87 IASP.UK iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Dist, GBP) 
KID 

88 IAUP.UK iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

89 IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF(Acc, EUR) 
KID 

90 IBC5.DE iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc, EUR) 
KID 

91 IBC6.DE iShares MSCI Australia UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

92 IBCD.DE iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

93 IBCI.DE iShares ? InflationLinkedGovtBd UCITS (Acc, EUR) 
KID 

94 IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

95 IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

96 IBCX.NL iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

97 IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

98 IBEXA.ES Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF (Acc EUR) KID 

99 IBTA.UK iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc USD ) 
KID 

100 IBTE.UK iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc EUR ) 
KID 

101 IBZL.NL iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist (Dist EUR) 
KID 

102 ICHN.NL iShares MSCI China UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

103 ICOM.UK iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

104 IDIN.UK iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist USD) 
KID 

105 IDNA.UK iShares MSCI North America UCITS ETF (Dist, USD) 
KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/EUN5.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNH.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNL.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNW.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EXH4.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/FLOA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/FLOT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GDX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GDXJ.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GLDV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GMVM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GRE.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HEAL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HMAD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HRUD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HSI.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HTWO.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IAPD.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IAPD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IASP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IAUP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBC4.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBC5.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBC6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCI.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCJ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCK.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCX.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCZ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBEXA.ES.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBTA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBTE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBZL.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ICHN.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ICOM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDIN.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDNA.UK.pdf
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106 IDTL.UK iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

107 IDTM.UK iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

108 IDTP.UK iShares USD TIPS UCITS ETF (Acc USD ) 
KID 

109 IDUP.UK iShares US Property Yield UCITS ETF (Dist, USD) 
KID 

110 IDUS.UK iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

111 IDVY.NL iShares Euro Dividend UCITS ETF (Dist, EUR) 
KID 

112 IDWP.UK iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

113 IEAC.UK iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

114 IEDY.UK iShares EM Dividend UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

115 IEMB.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

116 IEML.UK iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

117 IEVL.UK iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

118 IFFF.UK iShares MSCI AC FarEast ex-JapanUCITS ETF USD (Dist, GBp) 
KID 

119 IGLN.UK iShares Physical Gold ETC (Acc USD) 
KID 

120 IGLT.UK iShares Core UK Gilts UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

121 IH2O.UK iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist GBP) KID 

122 IHYG.UK iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

123 IHZU.UK iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

124 IJPD.UK iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

125 IMAE.NL iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

126 INR.FR Lyxor MSCI India UCITS ETF (Acc EUR) KID 

127 IOGP.UK iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

128 IPDM.UK iShares Physical Palladium ETC (Acc USD) KID 

129 IPLT.UK iShares Physical Platinum ETC (Acc USD) 
KID 

130 IPOL.UK iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

131 IPRE.DE iShares European Property Yield UCITS ETF (Acc EUR ) 
KID 

132 IPRP.NL iShares European Property Yield UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

133 IPRV.UK iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

134 IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

135 IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

136 IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Dist EUR) KID 

137 IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID 

138 IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist, EUR) 
KID 

139 IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

140 IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

141 IS3N.DE iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

142 IS3Q.DE iShares Edge MSCI Wld Qual Factor UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

143 IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

144 IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/IDTL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDTM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDTP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDUP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDUS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDVY.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDWP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEAC.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEDY.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEMB.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEML.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEVL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IFFF.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IGLN.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IGLT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IH2O.UK,pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IHYG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IHZU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IJPD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IMAE.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/INR.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IOGP.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IPDM.UK_PL1.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPLT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPOL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPRE.DE.pdf
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145 ISAC.UK iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

146 ISAG.UK iShares Agribusiness UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

147 ISDE.UK iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF (Dist USD) KID 

148 ISF.UK iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

149 ISLN.UK iShares Physical Silver ETC (Acc USD) 
KID 

150 ITKY.NL iShares MSCI Turkey UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

151 IUAA.UK iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

152 IUAG.UK iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

153 IUCD.UK iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

154 IUCM.UK iShares S&P 500 Communication Sector (Acc, USD) 
KID 

155 IUCS.UK iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

156 IUES.UK iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

157 IUFS.UK iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

158 IUHC.UK iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

159 IUIT.UK iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

160 IUKD.UK iShares UK Dividend UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

161 IUKP.UK iShares UK Property UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

162 IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

163 IUSA.DE iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

164 IUSA.UK iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

165 IUSE.UK iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

166 IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

167 IUSN.DE Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

168 IUUS.UK iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

169 IWDA.UK iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

170 IWDP.UK iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

171 IWMO.UK iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

172 IWQU.DE iShares Edge MSCIWorld Qlty Factor UCITS ETF USD (Acc, EUR) KIID 

173 IWRD.UK iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist GBP) 
KID 

174 JPEA.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

175 JPEE.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

176 LEM.FR Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc EUR) KID 

177 LOCK.UK iShares Digital Security UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

178 LQDA.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

179 LQDE.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

180 LQQ.FR Lyxor Nasdaq-100 Daily Leveraged (2x) UCITS ETF (Acc EUR) KID 

181 LTAM.NL iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

182 LTM.FR Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc EUR) KID 

183 LVC.FR Lyxor CAC 40 Daily 2X Leveraged UCITS ETF (Acc EUR) KID 
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184 LVO.NL Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF (Acc EUR) KID 

185 LYPG.DE Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF (Acc EUR) KID 

186 LYXI.DE Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

187 LYXIB.ES Lyxor IBEX35 UCITS ETF (Dist EUR) KID 

188 MDAXEX.DE iShares MDAX UCITS ETF DE (Acc EUR) 
KID 

189 MIDD.UK iShares FTSE 250 UCITS ETF (Dist GBP) 
KID 

190 MSE.FR Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF (Dist EUR) KID 

191 MTD.FR Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade DR UCITS ETF (Acc EUR) KID 

192 NGAS.UK ETFS Natural Gas (Acc USD) 
KID 

193 OD7F.DE ETFS WTI Crude Oil 
KID 

194 QDIV.UK iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

195 QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

196 QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

197 R2US.UK SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc USD) KID 

198 RBOT.UK iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

199 ROAI.DE Lyxor Robotics & AI UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

200 RUS.FR Lyxor Russia Dow Jones Russia UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

201 SBIO.UK Invesco NASDAQ Biotech ETF (Acc, USD) KID 

202 SDIA.UK iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc USD ) 
KID 

203 SJPA.UK iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc GBP) 
KID 

204 SMC.FR SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

205 SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

206 SPY4.UK SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (Acc, USD) KID 

207 SPY5.UK SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist USD) KID 

208 SPYD.DE SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF (Dist EUR) KID 

209 SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF (Dist, EUR) KID 

210 STZ.FR SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (Acc EUR) KID 

211 SUAS.UK iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

212 SUSM.UK iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

213 SUSW.UK iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Acc EUR ) 
KID 

214 SUWS.UK iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Dist, USD) 
KID 

215 SWRD.UK SPDR MSCI World UCITS ETF (Acc, USD) KID 

216 SX3PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

217 SX5EEX.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

218 SX6PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

219 SX8PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

220 SXAPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

221 SXDPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

222 SXEPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 
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223 SXIPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (Dist EUR) 
KID 

224 SXKPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

225 SXPPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF DE (Dist EUR) 
KID 

226 SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

227 SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

228 SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

229 SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

230 SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

231 SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc EUR) 
KID 

232 SXRW.DE iShares CoreFTSE 100 UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

233 SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc, EUR) 
KID 

234 SXTPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Dist, EUR) 
KID 

235 T10G.UK UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCI ETF USD (Dist, GBp) KID 

236 TDXPEX.DE iShares Tecdax UCITS ETF DE UCITS ETF (ACC EUR) 
KID 

237 TUR.FR Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

238 UDVD.UK SPDR S&P Us Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist USD) KID 

239 USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

240 USPY.UK L&G Cyber Security UCITS ETF (Acc, USD) KID 

241 UST.FR Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

242 V40A.DE Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

243 V60A.DE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

244 V80A.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

245 VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID 

246 VHYD.UK Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Dist USD) KID 

247 VVSM.DE VanEck Vectors Semiconductor UCITS (Acc, EUR) KID 

248 VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

249 VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

250 VWRA.UK Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc, USD) KID 

251 VWRD.UK Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist USD) KID 

252 WCLD.UK WisdomTree Cloud Computing UCITS (Acc, USD) 
KID 

253 WIAU.UK iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

254 WING.UK iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) 
KID 

255 WQDV.UK iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (Dist USD) KID 

256 WSML.UK Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF (Acc USD) 
KID 

257 WTAI.UK WisdomTree Artificial Intell UCITS ETF (Acc, USD) 
KID 

258 XAD6.DE DB Physical Silver ETC (Acc, EUR) 
KID 

259 XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID 

260 XBAS.DE Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc EUR) KID 

261 XCS4.DE Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/SXIPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXKPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXPPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXR0.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXR1.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXR2.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXR8.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXRT.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXRV.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXRW.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXRY.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXTPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/T10G.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/TDXPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/TUR.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/UDVD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/USPY.DE.pdf5y7zj6tfaz-3.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/USPY.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/UST.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/V40A.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/V60A.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/V80A.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VGVE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VHYD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VVSM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VWCE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VWCG.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VWRA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VWRD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WCLD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WIAU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WING.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WQDV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WSML.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WTAI.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XAD6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XBAK.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XBAS.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XCS4.DE.pdf


31 
 
 

262 XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF (Acc EUR) KID 

263 XDAX.DE Xtrackers Dax UCITS ETF (Acc EUR) KID 

264 XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

265 XESP.DE Xtrackers Spain UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

266 XFVT.DE Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID 

267 XGSD.DE Xtrackers Stoxx Global Sel Div 100 Swap UCITS ETF (Dist, EUR) KID 

268 XMEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

269 XMJP.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

270 XPQP.DE Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

271 XRMU.UK Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF (Acc USD) KID 

272 XSMI.DE Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist EUR) KID 

273 XX2D.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

274 ZPRP.DE SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

275 ZPRR.DE SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

276 
XDEW.UK Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF KID 

277 
VUSA.UK Vanguard S&P 500 UCITS ETF KID 

278 
XSPU.UK Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF KID 

279 
CBU7.UK iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF KID 

280 
VUAG.UK Vanguard S&P 500 UCITS ETF KID 

281 
XMME.UK Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF KID 

282 
KWEB.UK KraneShares CSI China Internet UCITS ETF KID 

283 
XDWD.UK Xtrackers MSCI World UCITS ETF KID 

284 
SPXS.UK Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc (Acc, USD) KID 

285 
FOOD1.UK RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF: USD Accumulating ETF KID 

286 
MEUD.FR Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (Acc, EUR) KID 

287 
XSX6.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C (Acc, EUR) KID 

288 
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID 

289 
LYXLEDAX.DE Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc (Acc, EUR) KID 

290 
GCLX.UK Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (Acc, GBp) KID 

291 
RAYS.UK Invesco Solar Energy UCITS ETF USD Acc (Acc, GBp) KID 

292 
VUAA.UK Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Acc, USD) KID 

293 
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID 

294 
PHGP.UK Wisdomtree Metal Securities Ltd KID 

295 
SASU.UK iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (Acc, USD) KID 

296 
XDWH.DE Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) (Dist, PLN) KID 

297 
CNYA.UK Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (Acc, EUR) KID 

298 
XESC.DE iShares Edge MSCI Wld ValFactor UCITS ETF USD A (Acc, GBp) KID 

299 
LYPS.PL iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc (Acc, USD) KID 

300 
IWFV.UK Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (Acc, EUR) KID 
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https://www.xtb.com/pl/kid/XESC.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LYPS.PL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWFV.UK.pdf
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301 
URNU.DE Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D (Acc, EUR) KID 

302 
IESE.NL iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

303 
QQQ3.UK WisdomTree Multi Asset Issuer PLC KID 

304 
3USL.UK WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (Acc, USD) KID 

305 
IWQU.UK iShares Edge MSCI Wld Qual Factor UCITS ETF (Acc, USD) KID 

306 
IWVL.UK iShares Edge MSCI Wld ValFactor UCITS ETF (Acc, USD) KID 

307 
COPA.UK Wisdomtree Copper (Acc, USD)  KID 

308 
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

309 
SWDA.UK iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc, GBp) KID 

310 
SXXPIEX.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (Dist, EUR) CFD KID 

311 
BTEC.DE iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc (Acc, EUR) KID 

312 
ESGB.UK VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A (Acc, GBP) KID 

313 
XCS3.DE Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C (Acc, EUR) KID 

314 
CHRG.UK WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD (Acc, GBp) KID 

315 
GGRG.UK WisdomTree Global Quality Div G UCITS ETF USD Acc (Acc, GBp) KID 

316 
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID 

317 
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (Dist, EUR) KID 

318 
VUKE.UK Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist, GBP) KID 

319 
IEEM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist, EUR) KIID 

320 
APSDEX.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 30 DE (Dist, EUR) KID 

321 
IKOR.UK iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist, GBp) KID 

322 
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS (Dist, EUR) KID 

323 
IGLO.UK iShares Global Govt Bond UCITS (Dist, USD) KID 

324 
IBCH.DE iShares MSCI World EUR Hedged UCITS (Acc, EUR) KID 

325 
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS (Dist, EUR) KID 

326 
DTLE.UK iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS (Dist, EUR) KID 

327 
EMQQ.DE EMQQ Em Mkts Internet & Ecommerce UCITS (Acc, EUR) KID 

328 
GDXJ.DE VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS (Acc, EUR) KID 

329 
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS (Acc, EUR) KID 

330 
D5BK.DE Xtrackers FTSE Develpd Europe Restate UCITS (Acc, EUR) KID 

331 
IS04.DE iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS ETF USD Dist (Dist, EUR) KID 

332 
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist, EUR) KID 

333 
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

334 
INRG.UK iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Dist, GBp) KID 

335 
3NGS.UK Boost Natural Gas 3x Short Daily (Acc, USD) KID 

336 
HYLA.UK iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist (Acc, USD) KID 

337 
IHYA.UK iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis (Acc, USD) KID 

338 
IB01.UK iShares $ Treasury Bond 0-1y UCITS ETF USD Acc (Acc, USD) KID 

339 
NDIA.UK iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (Acc, USD) KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/URNU.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IESE.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/QQQ3.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/3USL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWQU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWVL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/COPA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSQ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SWDA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXXPIEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BTEC.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ESGB.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XCS3.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CHRG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GGRG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUSA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUKE.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IEEM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/APSDEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IKOR.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQ7.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IGLO.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCH.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VGWD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DTLE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMQQ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GDXJ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ZPRV.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/D5BK.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS04.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SPY5.DE.pdf
http://2b76.de/
https://www.xtb.com/pl/kid/ishares_automation_%26_robotics_ucits_etf_%28acc,_eur%29.pdf
http://inrg.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/ishares_global_clean_energy_ucits_etf_%28dist,_gbp%29.pdf
http://3ngs.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/3NGS.UK.pdf
http://hyla.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/HYLA.UK.pdf
http://ihya.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/IHYA.L.pdf
http://ib01.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/IB01.UK.pdf
http://ndia.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/NDIA.UK.pdf
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340 
MVOL.UK iShares Edge MSCI Wld Min Vol UCITS ETF USD A (Acc, USD) KID 

341 
XD9U.UK Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D (Acc, USD) KID 

342 
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS (Acc EUR) KID 

343 
DL2P.UK L&G DAX Daily 2x Long UCITS (Acc GBP) KID 

344 
DS2P.UK L&G DAX Daily 2x Short UCITS (Acc GBP) KID 

345 
IMEU.UK iShares Core MSCI Europe UCITS (Dist GBP) KID 

346 
GLGG.UK L&G Clean Water UCITS (Acc GBP) KID 

347 
WOOD.UK iShares Global Timber & Forestry UCITS (Dist GBP) KID 

348 
2B77.DE iShares Ageing Population UCITS (Acc EUR) KID 

349 
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS (Acc EUR) KID 

350 
WTEI.DE WisdomTree Em Mkts Equity Income UCITS (Dist EUR) KID 

351 
BNKS.UK iShares S&P U.S. Banks UCITS (Acc USD) KID 

352 
IS0L.DE iShares Germany Govt Bond UCITS (Dist EUR) KID 

 

 

 

http://mvol.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/MVOL.UK.pdf
http://xd9u.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/XD9U.UK.pdf
http://qdv5.de/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtape8a91zr8rmf5nj7u2dpawvxhey8.pdf
http://dl2p.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtacpbh7v7783qhwgvexj85snekzgpr.pdf
http://ds2p.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtayumf3md7x4hmfj8cqhas6bzxxcu1.pdf
http://imeu.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agta29qpa7b7e4jbnr8t7194tc3amc8a.pdf
http://glgg.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agta8c4rmtt9dpznu169d1re54r27hwr.pdf
http://wood.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtakmamydq9htcdp1apkeww4rs51df9.pdf
http://2b77.de/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtacqppa7u674pt5rpt48u1j1zqkeab.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agta3prxscmdf6ta1vabzcf9ymhr4cdj.pdf
http://xdwt.de/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-afda3bm769hbcp52qxdnc939bpr4vcsf.pdf
http://bnks.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/BNKS.UK.pdf
http://is0l.de/
https://www.xtb.com/pl/kid/IS0L.DE.pdf

