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Wprowadzenie 

Informacje o usługach inwestycyjnych DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści 

Umowy Klienckiej zawartej z Klientem przez DEGIRO oraz szczegółowych informacji na temat jej usług i umów. Broszura  

zawiera także objaśnienie dotyczące świadczonych usług i zawieranych umów oraz informacje o rodzajach ryzyka 

inwestycyjnego. Zalecamy zapoznanie się z dokumentem informacje o usługach inwestycyjnych i odpowiednie 

przygotowanie się do inwestowania, tak, aby móc podejmować decyzje inwestycyjne w odpowiedzialny sposób. 

 
Broszura informacyjna „ informacje o usługach inwestycyjnych” stanowi część Umowy Klienckiej. Słowa pisane w 

„Szczegółowych informacjach o usługach inwestycyjnych” wielką literą mają znaczenie zgodne z definicją określoną w 

Umowie Klienckiej lub też zgodne z treścią przedmiotowego dokumentu. 

 
W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub sugestii, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy DEGIRO. Szczegółowe dane 

kontaktowe i dostępność Biuro Obsługi Klienta znajdują się na st ronie internetowej. 
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Dokumenty 

 
Broszura informacyjna „ informacje o usługach inwestycyjnych” obejmuje dokumenty: 

• Webtrader 

• Profile 

• Fundusze inwestycyjne 

• Usługi inwestycyjne 

• Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń 

• Corporate actions 

• Opłaty i prowizje 

• Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi 

• Wartość zabezpieczenia, ryzyko 

• Inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych 

• Dane rynkowe 
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Usługi inwestycyjne 

1. Execution only 
 

DEGIRO oferuje swoje usługi na zasadzie realizacji zleceń „Execution Only”. Indywidualny dostęp do serwisu WebTrader daje 

możliwość samodzielnej realizacji Zleceń. DEGIRO nie prowadzi usług doradztwa inwestycyjnego i nie zarządza inwestycjami w 

żaden sposób. W razie konieczności zasięgnięcia porady lub skorzystania z usług doradztwa odpowiedniego podmiotu 

zarządzającego aktywami należy szukać doradcy we własnym zakresie. Korzystając z usług DEGIRO, Klient ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za wybór inwestycji, w tym m.in. za ich rodzaj inwestycji, składniki portfela oraz związane z tym ryzyko. 

 
Test kontroli wiedzy 

Przed rozpoczęciem korzystania z usług DEGIRO należy wypełnić Test kontroli wiedzy. Za pomocą tego testu DEGIRO 

umożliwia Klientowi sprawdzenie jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w różnorodne Instrumenty 

finansowe i w ten sposób ostrzega Klienta, jeśli okaże się, że jego wiedza i doświadczenie nie są wystarczające. Z uwagi na 

charakter usługi Execution Only, DEGIRO nie kontroluje, czy w swoich inwestycjach Klient ogranicza się tylko do 

Instrumentów finansowych, co do których podczas wypełniania Testu kontroli wiedzy twierdził, że posiada dost ateczną 

wiedzę i doświadczenie. 

 
Obowiązki Klienta 

Wybieranie oferowanych przez DEGIRO usługi Execution Only oznacza, że Klient inicjuje i odpowiada za własne Dyspozycje. 

Ważne jest, aby Klient zachowywał tę odpowiedzialność z ostrożnością, biorąc pod uwagę następujące kwestie: 

 

– Należy zachować dużą ostrożność w prowadzeniu transakcji, co do których Klientowi brakuje wiedzy i doświadczenia oraz 

w przypadku których występuje ryzyko, którego Klient może nie zrozumieć. Inwestowanie z niewystarczającą wiedzą i 

doświadczeniem może prowadzić do strat, których kwoty Klient może nie być w stanie odpowiednio oszacować z 

wyprzedzeniem. 

 
– Należy zachować ostrożność w inwestowaniu w instrumenty o większym ryzyku. Ma to w szczególności zastosowanie do 

inwestowania w instrumenty z dźwignią finansową, co ma miejsce np. w przypadku inwestowania w Instrumenty pochodne  

lub usługi Środki Debetowe lub Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych. W przypadku tych inwestycji strata może 

przekroczyć wartość inwestycji Klienta. 

 
– Dyspozycje i transakcje nie mogą być wyłącznie lub głównie ukierunkowane na unikanie podatków, do których zapłaty 

Klient byłby w przeciwnym razie zobowiązany. Zawierając transakcje z unikaniem opodatkowania, Klient nie tylko narusza  

prawo, lecz także może narazić DEGIRO na pogorszenie relacji z właściwymi organami podatkowymi, co może prowadzić 

do strat po stronie DEGIRO i klientów DEGIRO. 

 
– Należy również zachować ostrożność i postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi inwestowania. Należy pamiętać, że 

inwestycje są wysoce regulowane, aby zapobiec zakłóceniom na rynkach oraz zapewnić uczciwe działanie rynków i inwestorów. 

Przykładem zachowania, które nie jest dozwolone, jest wykorzystywanie informacji wewnętrznych. Wykorzystywanie informacji 

wewnętrznych oznacza posiadanie informacji poufnych o Papierach wartości owych lub emitencie Papierów wartościowych, które 

miałyby wpływ na cenę Papierów wartościowych w przypadku ich upublicznienia i działanie na podstawie informacji poufnych (przez 

inwestowanie lub zbywanie). Innym przykładem zachowania, które jest sprzeczne z zasadami, jest manipulowanie ceną 

określonych Papierów wartościowych, na przykład przez wprowadzenie wielu małych Zleceń, które dają mylące wrażenie, że 

istnieje wysoki popyt na określone Papiery wartościowe. Wiele różnych strategii uważa się za nadużycia na rynku. Przed złożeniem 

Zleceń należy poznać znaczenie tego terminu. W razie wątpliwości należy 

uzyskać profesjonalną poradę. 
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– Należy powstrzymać się od oferowania usług finansowych bez posiadania odpowiedniej licencji. Może to mieć miejsce na  

przykład w sytuacji, gdy Klient prosi inne osoby o przekazanie środków pieniężnych tych osób w celu ich inwestowania na 

ich ryzyko i rachunek lub w przypadku otrzymania Kodu dostępu osób trzecich i wykorzystania go do zarządzania ich 

Bilansem w DEGIRO. Świadczenie usług finansowych, takich jak zarządzanie aktywami, jest usługą wysoce uregulowaną i 

nie jest dozwolone bez posiadania odpowiednich licencji. W przypadku wątpliwości, czy określone działania mogą być 

uznane za świadczenie usług finansowych w tym kontekście, należy zasięgnąć porady specjalisty. 

 
– Informacje otrzymywane za pośrednictwem platformy WebTrader należy weryfikować i oceniać krytycznie i nie należy 

podejmować działań na podstawie informacji, które na pierwszy rzut oka wydają się dziwne lub wręcz nieprawidłowe. Za  

pośrednictwem WebTrader można handlować na licznych rynkach i licznymi Instrumentami finansowymi. W ramach 

dodatkowej usługi DEGIRO stara się zbierać jak najwięcej informacji dotyczących takich Instrumentów finansowych i 

przekazywać je klientom. Informacje, takie jak informacje o cenach, są zbierane przez DEGIRO przy użyciu licznych 

kanałów. DEGIRO nie może zagwarantować, że informacje te są zawsze prawidłowe. Należy mieć świadomość, że takie  

informacje o cenie lub produktach, jak poziomy stop-loss produktów wykorzystujących dźwignię finansową lub informacje o 

czynnościach podejmowanych przez spółkę lub emitenta (np. wypłata dywidendy, opcjonalna dywidenda, oferta przejęcia,  

emisja praw do akcji, splity, resplity) przekazywane Klientowi na j ego Stronie osobistej mogą być nieprawidłowe. Klient 

odpowiada za krytyczną weryfikację informacji udostępnianych na platformie WebTrader (np. przez sprawdzenie, czy 

podane informacje są zgodne z informacjami dostępnymi na stronie internetowej emitenta). W przypadku nietypowych 

zmian, jest to obowiązkiem klienta aby działać poprzez powstrzymanie się od składania Zleceń, ale aby dokładnie 

zweryfikować informacje. W razie wątpliwości zawsze można skontaktować się z DEGIRO. 

 

 
2. Przechowywanie Instrumentów Finansowych 

 
Instrumenty finansowe są zawsze przechowywane w formie zdematerializowanej poprzez zapis na odpowiednim rachunku.  

DEGIRO nie przechowuje zatem „fizycznie” Papierów wartościowych (np. w sejfie). Chociaż w mowie potocznej nadal 

używa się utartych terminów takich jak „przechowywanie” „depozyt” oraz „fizyczna lokata”, Papiery wartościowe już od wielu 

lat są przechowywane nie w formie papierowej, lecz tak jak środki pieniężne w banku w postaci zapisu księgowego. Na 

przykład w przypadku inwestowania w akcje japońskie za pośrednictwem DEGIRO akcje nie są wysyłane pocztą do 

DEGIRO z Japonii, ale zastosowanie mają poniższe zasady. 

Broker w Japonii, z którego usług korzysta DEGIRO dla rynku japońskiego, kupuje akcje na giełdzie japońskiej na wniosek  

DEGIRO. Na polecenie DEGIRO japoński broker zajmuje się przekazaniem japońskiemu depozytariuszowi uprawnienia w 

odniesieniu do akcji (za opłatą), w formie prawa do zapisów księgowych, których administratorem jest japoński Centralny  

Depozyt Papierów Wartościowych („CDPW”). CDPW to centralna część infrastruktury papierów wartościowych rynku, 

ponieważ tam przechowywane są papiery wartościowe. Oznacza to, że w większości przypadków CDPW będzie stroną 

zarejestrowaną w faktycznym rejestrze akcjonariuszy emitenta akcji. Z swojej strony japoński depozytariusz księguje 

odpowiednie uprawnienia do akcji na rachunku prowadzonym przez japońskiego depozytariusza dla odpowiedniego 

depozytariusza DEGIRO (np. holenderskiego lub brytyjskiego). Depozytariusz DEGIRO tworzy na rachunku SP V, którego 

jest administratorem, odpowiednie uprawnienie do akcji. Na końcu łańcucha Klient otrzymuje japońskie akcje jako zapis 

księgowy w Bilansie. 

Mowa o łańcuchu uprawnień (zwanym też „łańcuchem depozytowym”), na którego końcu stoi ostateczny „inwestor detaliczny”. 

W ten sposób wszystkie firmy inwestycyjne i banki utrzymują pozycje w Papierach wartościowych swoich klientów. 

 

W związku z tym, usługą oferowaną przez DEGIRO nie jest przechowywanie intrumentów Finansowych w imieniu Klienta, 

ale zapewnienie Klientowi dostępu do ogólnoświatowej infrastruktury, gdzie bezpośrednio bądź poprzez użytkowanie 

„łańcucha” powierników i Prime Brokerów instrumenty Finansowe mogą być przechowywane na ryzyko klienta. 
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Powyżej opisana struktura jest złożona i wiąże się z ryzykiem. W poniższych punktach bardziej szczegółowo opisano strukturę i 

wyjaśniono, na czym polega ryzyko oraz przedstawiono środki, jakie podejmuje DEGIRO w celu zmniejszenia ryzyka. 

 
Rachunki zbiorcze 

W całym łańcuchu depozytowym Instrumenty finansowe będą zwykle przechowywane na rachunkach zbiorczych. Rachunek 

zbiorczy to rachunek wykorzystywany przez firmę inwestycyjną do przechowywania Instrumentów finansowych dla 

wszystkich lub co najmniej kilku klientów „wymieszanych razem”. W przypadku rachunków zbiorczych, na których 

Instrumenty finansowe nie są wykorzystywane jako zabezpieczenie, nie ma dodatkowego ryzyka w porównaniu do 

rachunków indywidualnych. W DEGIRO ma to zastosowanie w przypadku SPV Long Only. W przypadku pozycji w 

Instrumentach pochodnych oraz środków pieniężnych debetowych oraz Papierów wartościowych, które wraz z 

zabezpieczeniem są przechowywane na rachunkach zbiorczych, korzystanie z rachunków zbiorczych powoduje 

powstawanie wzajemnej ekspozycji klientów. W DEGIRO ma to zastosowanie w przypadku SPV Long Short. Proszę 

zapoznać się z poniższymi punktami „Segregacja aktywów” oraz „Zabezpieczenia na rzecz innych podmiotów”. 

 

 
Segregacja aktywów 

Instrumenty finansowe są przechowywane przez DEGIRO w taki sposób, by wierzyciele DEGIRO, także na wypadek 

bankructwa DEGIRO, nie mieli do nich dostępu. Z prawnego i regulacyjnego punktu widzenia mówimy wtedy o tzw. 

„segregacji aktywów”, której zadaniem jest zabezpieczenie inwestycji klientów. Bezpieczną formą jest wykorzystanie do tego 

celu odrębnej osoby prawnej. W tym celu większość głównych depozytariuszy korzysta z „wyznaczonych spółek” do 

przechowywania Papierów wartościowych. DEGIRO przechowuje wszystkie Instrumenty finansowe klienta u odrębnych 

osób prawnych: SPV Long Only oraz SPV Long Short. Takie podmioty SPV mają na celu wyłącznie pasywne utrzymywanie 

inwestycji w imieniu inwestorów, którzy mają rachunki w DEGIRO. Podmioty SPV, z których korzysta DEGIRO, to fundacje 

założone zgodnie z holenderskim prawem. Fundacje te nie mają akcjonariuszy. DEGIRO nie jest więc właścicielem 

podmiotów SPV, dzięki czemu podmioty SPV są także niezależne od DEGIRO. 

 
Zgodnie z powyższym podmioty SPV będą przechowywały Instrumenty finansowe u osób trzecich. Może to być Centralny 

Depozyt Papierów Wartościowych (CDPW) lub centralny kontrahent (CCP) lub depozytariusz, lub prime broker wybrany 

przez DEGIRO. Od depozytariuszy i prime brokerów DEGIRO będzie wymagać, aby zapewnili segregację aktywów w celu 

ochrony inwestycji klientów DEGIRO przed ich bankructwem. Przepisy dotyczące segregacji aktywów są różne w każdym 

kraju (zarówno w UE, jak i poza UE) i mogą istnieć jurysdykcje, w których segregacja aktywów nie jest możliwa lub nie jest 

prawnie wymagana. W przypadku braku segregacji aktywów w stosunku do osoby trzeciej w łańcuchu depozytowym 

Instrumenty finansowe posiadane przez tę osobę trzecią mogą zostać utracone w przypadku bankructwa tej osoby. 

 
 

SPV Long Only oraz SPV Long Short 

Wszystkie pozycje w Instrumentach pochodnych, wszystkie debetowe środki pieniężne i Papiery wartościowe pożyczone od 

osób trzecich w celu zabezpieczenia świadczenia usługi Środków Debetowych i Krótkiej Sprzedaży Papierów W 

artościowych są przechowywane przez SPV Long Short wraz z wystarczającymi środkami pieniężnymi oraz Papierami 

wartościowymi w zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa tych pozycji wobec osób trzecich. 

 
Wszystkie pozycje w Papierach wartościowych, które nie są użyte jako zabezpieczenie dla Instrumentów pochodnych, 

pożyczonych środków pieniężnych lub pożyczonych Papierów wartościowych będą przechowywane przez SPV Long Only. 
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Zabezpieczenia na rzecz innych podmiotów 

Klienci DEGIRO mogą inwestować w Instrumenty pochodne i korzystać z usług Środki Debetowe oraz Krótka Sprzedaż 

Papierów Wartościowych. SPV Long Short utrzymuje długie i krótkie pozycje w Instrumentach pochodnych u osób trzecich, 

takich jak prime brokerzy, i zaciąga u tych osób trzecich pożyczki w środkach pieniężnych oraz czasami w Papierach 

wartościowych w celu realizacji usług Środki Debetowe oraz Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych. W takich 

przypadkach podmioty te wymagają ustanowienia zabezpieczenia na to, co SPV Long Short pożycza (często określanego 

mianem „depozytu zabezpieczającego” lub „zabezpieczenia”). SPV Long Short udziela tego zabezpieczenia na rzecz dan 

ego podmiotu, gwarantując prawo do zabezpieczania środków pieniężnych oraz Papierów wartościowych, które SPV Long 

Short przechowuje u tego podmiotu W tym celu DEGIRO przekazuje wyłącznie środki pieniężne i Papiery wartościowe z  

SPV Long Only do SPV Long Short na rzecz klientów, którzy utrzymują pozycje w Instrumentach pochodnych oraz w formie 

Środków Debetowych i Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych. DEGIRO zapewnia, że wartość środków pieniężnych i 

Papierów wartościowych, które DEGIRO przeniesie do SPV Long Short na rzecz klienta nie przekroczy skumulowanego 

Ryzyka, salda Środków Debetowych, salda Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych oraz różnicy między wartością 

pozycji krótkich w Instrumentach pochodnych a wartością pozycji długich w Instrumentach pochodnych danego klienta. W 

ten sposób wartość ekspozycji netto klienta wobec SPV Long Short pozostaje ograniczona. 

 
Wszelkie środki pieniężne i Papiery wartościowe przechowywane przez SPV Long Short u osoby trzeciej są 

przechowywane na rachunkach zbiorczych i służą jako zabezpieczenie wszystkich zobowiązań SPV Long Short wobec tej 

osoby trzeciej. Oznacza to, że aktywa przechowywane przez SPV Long Short na rzecz jednego klienta służą jako 

zabezpieczenie zobowiązań innego klienta i odwrotnie (ale nie zobowiązań samej firmy DEGIRO). W ramach SPV Long 

Short istnieje zatem wzajemna ekspozycja klientów wobec siebie. Jednak w przypadku wystąpienia niedoboru w SPV Long 

Short na skutek niepowodzenia klienta DEGIRO na mocy prawa ma obowiązek natychmiastowego uzupełnienia niedoboru z 

własnych aktywów 

 
Ponieważ SPV Long Only utrzymuje wyłącznie pozycje długie, które nie są wykorzystywane jako zabezpieczenie, powyższe 

postanowienia nie mają zastosowania do SPV Long Only. 

 
 

Wypożyczanie papierów wartościowych 

Na podstawie umowy klienckiej, DEGIRO ma prawo wykorzystywać Papiery Wartościowe, które są przechowywane przez 

SPV w imieniu klientów DEGIRO. To może nastąpić na przykład w celu umożliwienia (np. Dostarczenia papierów 

wartościowych w celu otrzymania zapłaty) Niepokrytej Transakcji Sprzedaży (transakcja w której klient sprzedaje Papiery 

Wartościowe, których sam nie posiada). DEGIRO w takim przypadku używa Papierów Wartościowych, przechowywanych  

przez SPV dla klienta A w celu uregulowania Niepokrytej Transakcji Sprzedaży klienta B. W taki sposób DEGIRO może 

zapewnić usługę Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych. 

 
W momencie gdy DEGIRO wypożycza Papiery wartościowe, SPV przestaje posiadać dostateczną liczbę Papierów 

wartościowych określonego rodzaju. Wypożyczenie Papierów wartościowych stanowi ryzyko dla Klienta. Ryzyko, że 

niedobór ten przyczyni się do strat jest jednak bardzo niewielkie. DEGIRO ogranicza takie ryzyko w następujący sposób. 

 
– Po pierwsze, DEGIRO wymaga od pożyczkobiorcy posiadania zabezpieczenia. Gdy pożyczkobiorcą jest Klient DEGIRO, 

zapewnia on zabezpieczenie w postaci prawa zastawu, które DEGIRO posiada na jego pozycjach Bilansu, a pożyczone  

Papiery wartościowe są uwzględnione w systemie ciągłego monitorowania ryzyka DEGIRO. W innych przypadkach 

pożyczkobiorca jest zobowiązany udzielić zabezpieczenia, wykonując przelew środków pieniężnych lub Papierów 

wartościowych do SPV, które to SPV, na wypadek niewypłacalności pożyczkobiorcy, ma prawo wykorzystać do odkupienia 

wypożyczonych Papierów wartościowych na rynku. 
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flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest 
holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. FlatexDEGIRO Bank AG jest 
głównie nadzorowany przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin) i 
zarejestrowany w DNB w Holandii. 

 

 
  

 

– Ponadto, DEGIRO (a nie pożyczkobiorca) jest wciąż „kontrahentem” SPV, a tym samym jego kapitał własny jest 

gwarancją terminowego zwrotu wypożyczonych Papierów wartościowych. 

 
 
 

Klient, którego Papiery wartościowe zostają wypożyczone może ponieść szkodę wówczas, gdy zarówno pożyczkobiorca, jak 

i DEGIRO nie są w stanie dłużej wypełniać swoich zobowiązań (tzn. pożyczkobiorca i DEGIRO zbankrutowali), a wartość 

zabezpieczenia spadła lub wzrosła wartość wypożyczonych Papierów wartościowych. Wysokość poniesionej szkody jest 

przy tym ograniczona do różnicy w wartości pomiędzy wypożyczonymi Papierami wartościowymi a udzielonym przez 

pożyczkobiorcę zabezpieczeniem. 

 
Papiery wartościowe trzymane na profilu Custody nie będą wypożyczane przez DEGIRO 

 

3. Przechowywanie środków pieniężnych 
 

Fundusze Rynku Pieniężnego 

Kiedy klienci wybierają tę opcję, wydają DEGIRO stałe zlecenie inwestowania wszystkich pieniędzy bezpośrednio w jeden z  

funduszy rynku pieniężnego. 

Zgodnie ze stałym Zleceniem, które zostało przekazane w tym celu DEGIRO przez akceptację klienta bądź po 

zaakceptowani klienta, wszystkie pieniądze, które przelano na Rachunek Centralny SPV Long Only lub które DEGIRO 

otrzyma na konto Klienta, zostaną zainwestowane tego samego dnia na ryzyko klienta w jednostki Funduszu Rynku 

Pieniężnego w odpowiedniej walucie. W ten sposób Klient nie będzie przechowywać żadnych pieniędzy w DEGIRO, ale 

zawsze będą one w pełni zainwestowane w instrumenty finansowe. 
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Fundusze rynku pieniężnego to fundusze inwestycyjne, których celem, przy możliwie najmniejszym ryzyku, jest uzyskanie  

stopy zwrotu nieco niższej niż zwykły kurs rynkowy w danej walucie. Proszę przeczytać „prospekt” i „dokument zawierający  

kluczowe informacje dla inwestorów”, aby uzyskać więcej informacji na temat inwestycji i powiązanych ryzyk w funduszach  

rynku pieniężnego. Link do prospektów emisyjnych i dokumentów zawierających kluczowe informacje dla inwestorów można 

znaleźć w dokumencie Fundusze inwestycyjne w Informacji o usługach inwestycyjnych. Wszystkie aktywa w funduszach 

rynku pieniężnego są utrzymywane całkowicie oddzielnie i nie stwarzają ryzyka w przypadku bankructwa DEGIRO lub 

zarządzającego funduszem. Płynność, którą klient posiada w DEGIRO w formie jednostek uczestnictwa w funduszu rynku 

pieniężnego, jest więc tak samo bezpieczna, jak w przypadku innych inwestycji. 

 
Uwaga: W DEGIRO nigdy nie przechowuje się środków pieniężnych. Zgodnie ze stałym Zleceniem, które Klient wydał 

DEGIRO, Klient inwestuje wszystkie środki pieniężne, które DEGIRO otrzymuje od niego lub na jego rachunek w Fundusz 

rynku pieniężnego. Chociaż Fundusze rynku pieniężnego inwestują ostrożnie i unikają ryzyka, wartość Fun duszy rynku 

pieniężnego może się zmieniać, co oznacza, że kwota płynności utrzymywana przez DEGIRO może również ulegać  

wahaniom. Aby uzyskać więcej informacji na temat inwestycji danego Funduszu rynku pieniężnego, należy zapoznać się z 

dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów w odpowiednim Funduszu rynku pieniężnego. Jeśli Klient 

nie chce inwestować w Fundusze rynku pieniężnego lub jeśli chce inwestować mniej w Fundusze rynku pieniężnego, może  

zmniejszyć kwotę swoich inwestycji w te fundusze, wystawiając Zlecenie zakupu na rzecz DEGIRO na inne wybrane 

Instrumenty finansowe lub wydać Dyspozycję DEGIRO na przelew środków pieniężnych na swój Rachunek bankowy. 

 

Rachunek gotówkowy 

Kiedy Klienci wybierają tę opcję, wchodzą w bezpośredni stosunek prawny z bankiem. W stosunku do Waluty Lokalnej, 

klient będzie deponował i przetrzymywał wszystkie środki na Rachunku Gotówkowym w Walucie Lokalnej, co jest zawarte w 

Artykułach 6.6.2 i 6.6.3 Warunków świadczenia usług inwestycyjnych. W stosunku do Walut Obcych (w zależności jaka 

opcja jest dostępna dla klienta w Webtrader), klient może zdecydować o przechowywaniu Waluty obcej na Rachunku 

Gotówkowym w Walucie Obcej co jest zawarte w Artykule 6.6.2, 6.7.2 i 6.7.4 Warunków świadczenia usług inwestycyjnych. 

Rachunek gotówkowy w walucie lokalnej będzie wykorzystywany wyłącznie jako rachunek rozliczeniowy do transakcji 

papierami wartościowymi, przechowywania i administrowania kontem DEGIRO klienta. W ten sposób bank będzie 

przechowywać pieniądze, które Klient wykorzysta do transakcji w DEGIRO na instrumentach finansowych. Klient udziela 

DEGIRO nieodwołalnego pełnomocnictwa do obciążania Rachunku gotówkowego w walucie lokalnej w powyższych celach. 

 
Po otwarciu Rachunku Gotówkowego w Walucie Lokalnej, Klient będzie przelewać środki w walucie lokalnej bezpośrednio 

z Rachunku Referencyjnego na Rachunek Gotówkowy w Walucie Lokalnej. 

 
Prosimy mieć na uwadzę, że nie ma bezpośredniej możliwości przelewu środków na Rachunek Gotówkowy w Walucie Obcej. 

 

Wszelkie pieniądze otrzymane z transakcji sprzedaży lub w inny sposób zostaną przelane z powrotem na Rachunek 

Gotówkowy w walucie lokalnej. W ten sposób Klient nie będzie przechowywać żadnych pieniędzy w DEGIRO, ale zawsze 

będą one zdeponowane na Rachunku gotówkowym w walucie lokalnej wybranym banku wyboru klienta. 

 
Prowadzenie Rachunku gotówkowego w walucie lokalnej odbywa się praktycznie za pośrednictwem WebTrader DEGIRO. Biorąc 

pod uwagę to co zostało opisane w powyższych paragrafach, Rachunek gotówkowy w walucie lokalnej będzie wykorzystywany 

wyłącznie jako rachunek rozliczeniowy do transakcji papierami wartościowymi, powiernictwa i administrowania kontem DEGIRO, a 

ponadto w świetle pełnomocnictwa, które posiada, DEGIRO może obciążać Rachunek gotówkowy w walucie lokalnej. Oznacza to 

również, że instrukcje wypłaty środków z Rachunku gotówkowego w walucie lokalnej na rachunek referencyjny będą stanowić 

nieodwołalne pełnomocnictwo dla DEGIRO w celu obciążenia Rachunku gotówkowego w walucie lokalnej w takich celach. Prosimy 

mieć na uwadzę, że wypłaty z Rachunku Gotówkowego w Walucie 

Obcej są niemożliwe, ponieważ wypłaty są możliwe tylko w Walucie Lokalnej z Rachunku Gotówkowego w Walucie Lokalnej. NIBB20210127 
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4. Dystrybucja niedoborów 

Środki pieniężne i Instrumenty finansowe są przechowywane przez SPV na ryzyko i koszt klientów DEGIRO. Może się 

zdarzyć, że na przykład na skutek błędu Klienta, DEGIRO lub osoby trzeciej, takiej jak giełda czy broker, w SPV 

utrzymywana jest nieprawidłowa pozycja. Po zauważeniu tego faktu w większości przypadków DEGIRO podejmie wysiłki w 

celu jak najszybszego usunięcia błędu. W przypadku przypisania nieprawidłowej pozycji do konkretnego klienta lub 

konkretnych klientów DEGIRO może poprawić błąd na rachunku danego klienta lub klientów. DEGIRO może ewentualnie 

poprawić błąd na rachunku SPV. Jeśli na skutek nieprawidłowej pozycji lub jej poprawienia dojdzie do niedoboru waluty lub  

Instrumentów finansowych w SPV, DEGIRO ma prawo dokonać dystrybucji tego niedoboru proporcjonalnie na wszystkich 

klientów, którzy są uprawnieni do danej waluty lub Instrumentu finansowego w stosunku do SPV. Takie rozwiązanie ma na 

celu ochronę klientów. W chwili, gdy niedobór jest zauważany nie zawsze jest jednak jasne, w jaki sposób i z czyjej winy 

niedobór został spowodowany i czy możliwe jest, aby w pełni pokryć niedobór. Bez dystrybucji niedoborów na wszystkich  

klientów, klienci, którzy jako pierwsi sprzedaliby swoje pozycje ograniczyliby swoje straty kosztem pozostałych klientów 

 
Przykład: 

 

Powiedzmy, że 21 klientów DEGIRO inwestuje w akcje Fiata. Z tych klientów 20 posiada po 10 akcji, a 1 klient posiada 200  

akcji. SPV trzyma 400 akcji Fiat u depozytariusza dla wszystkich tych klientów razem. Pewnego dnia DEGIRO zauważa, że 

deklaracja depozytariusza odnosi się tylko do 200 akcji Fiata. DEGIRO zmniejsza udziały każdego klienta o 50% zgodnie z  

niedoborem. 

 
Jeśli DEGIRO nie dokona dystrybucji niedoborów proporcjonalnie na klientów, to klienci, którzy jako pierwsi sprzedali swoje  

pozycje, nie mieliby żadnych strat. Jeśli 1 klient posiadający 200 akcji sprzedałby całą swoją pozycję, spowodowałoby to  

stratę innych klientów w wysokości 100% ich pozycji, a nie 50%. Dystrybucja straty zapewnia, że straty są rozłożone w 

sposób proporcjonalny i sprawiedliwy. 

 
Dystrybucja strat oczywiście nic nie mówi o przyczynach strat oraz o tym, kto jest za to odpowiedzialny. W większości 

przypadków strata spowodowana jest prostą awarią systemu administracyjnego, która zostaje usunięta po zgłoszeniu 

telefonicznym. Gdy niedobór jest spowodowany przez błąd osoby trzeciej, DEGIRO dołoży wszelkich starań, aby powstały  

niedobór został uzupełniony. 

 

5. Referencyjny rachunek 

DEGIRO zawsze pracuje z zastosowaniem stałego Referencyjnego rachunku w celu ochrony pozycji swoich klientów. Taki 

rachunek musi być rachunkiem bankowym na nazwisko klienta zatwierdzonym przez DEGIRO. Tylko z tego Referencyjnego 

rachunku można przelewać środki do DEGIRO i z DEGIRO na Referencyjny rachunek bankowy. W sprawie zmiany 

Referencyjnego rachunku bankowego można kontaktować się z BOK. W celu dokonania zmiany Referencyjnego rachunku 

bankowego należy dokonać nowej wpłaty identyfikacyjnej z nowego Referencyjnego rachunku bankowego. Referencyjny  

rachunek bankowy będzie zmieniony po jego zaakceptowaniu przez DEGIRO. 

 
Jeżeli opcja Rachunku Gotówkowego jest używana, warunki zamieszczone w 3 podpunkcie powyższego dokumentu mają 

zastosowanie. Prosimy o przewinięcie do góry w celu zapoznania się ze szczegółami. 

 
Prosimy mieć na uwadze, aby zawsze dokonywać płatności z Referencyjnego rachunku zarejestrowanego w DEGIRO. 

 

 

6. Rachunek główny 
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instrumentami finansowymi 

SPV prowadzi Rachunki główne w większości krajów, w których działa DEGIRO. Odpowiedni Rachunek główny 

można znaleźć na stronie internetowej używanej do logowania. 

 

7. Usługi 
 

Papiery wartościowe 

W DEGIRO można inwestować w Papiery wartościowe. Do Papierów wartościowych zaliczają się akcje, obligacj e, 

certyfikaty inwestycyjne,warranty itd. Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis cech i ryzyka związanego z Papierami 

wartościowymi, należy zapoznać się z rozdziałem Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z 

zawartym w Szczegółowych informacjach o usługach inwestycyjnych. 

 

Instrumenty pochodne 

W DEGIRO można, po uprzednim zakwalifikowaniu Klienta do korzystania z tej usługi przez DEGIRO, inwestować  w 

Instrumenty pochodne. Instrumenty pochodne, a w szczególności ich kombinacje, często są skomplikowane i w związku z  

tym nie każdy inwestor jest w stanie przewidzieć konsekwencje takich transakcji. Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis  

cech i ryzyka związanego z Papierami wartościowymi, należy zapoznać się z rozdziałem Charakterystyka i rodzaje ryzyka 

związane z instrumentami finansowymi zawartym w Szczegółowych informacjach o usługach inwestycyjnych. 

 
Środki Debetowe 

Jeżeli w DEGIRO Klient posiada Papiery wartościowe, istnieje możliwość, po uprzednim zakwalifikowaniu Klienta do korzystania z 

tej usługi przez DEGIRO, pożyczania od DEGIRO środków pieniężnych, które można następnie wykorzystywać do 

przeprowadzania dodatkowych inwestycji. Inwestowanie pożyczonymi środkami pieniężnymi wiąże się z dużym ryzykiem. Środki te 

trzeba przecież spłacić także wtedy, kiedy wartość tych inwestycji spada. Ponieważ wykorzystując pożyczone środki można 

inwestować więcej, niż wynosi wkład własny, wysokość strat także może go przewyższać. Należy zawsze zachować pewną  

minimalną wartość jako zabezpieczenie swojej ujemnego salda w środkach pieniężnych. Jeśli inwestycje Klienta tracą na wartośc i, 

może dojść do sytuacji, w której będzie on zmuszony obniżyć wartość pożyczki, a co za tym idzie, sprzedać swoje pozycje w 

potencjalnie niekorzystnym dla niego momencie. DEGIRO może również dokonać zmian co do kwoty w środkach pieniężnych, którą 

można pożyczyć na podstawie określonej Wartości zabezpieczenia lub dostosować Limit Klienta; także w takiej sytuacji Klient może 

zostać zmuszony do sprzedaży swoich pozycji. 

 
W ramach usługi Środki Debetowe można skorzystać z Przydziału. W ramach Przydziału można wybrać kwotę i walutę, w 

ramach których Klient chce skorzystać z usługi Środki Debetowe po niższych kosztach. Przydział można aktywować w 

serwisie WebTrader. Przydział będzie aktywny do czasu jego zakończenia przez Klienta. 

 
Zamiast płacić tylko odsetki od faktycznie pożyczonej kwoty, Klient płaci opłatę za Przydział od całej kwoty Przydziału  

wybranej przez Klienta oraz w całym okresie Przydziału. Oznacza to, że opłatę za Przydział należy uiścić niezależnie od  

tego, czy Klient faktycznie pożycza środki pieniężne. 
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Poza opłatą za Przydział, w momencie pożyczania środków pieniężnych w walucie i w kwocie objętej Przydziałem nie są  

wymagane dodatkowe odsetki. 

 
Korzystanie z Przydziału jest szczególnie korzystne w przypadku ujemnego salda w danej walucie przez dłuższy okres lub 

jeśli Klient przewiduje, że będzie bardzo często posiadał ujemne saldo w danej walucie. 

 
Przydział to usługa oferowana przez DEGIRO. Posiadanie Przydziału lub uiszczenie opłaty za Przydział lub Przydzieloną  

kwotę nie gwarantuje, że Klient może faktycznie pożyczyć Przydzieloną kwotę. Kwota, którą Klient może faktycznie 

pożyczyć, zależy od Bilansu i Limitów, które dotyczą Klienta. 

 
Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych 

W przypadku sprzedaży Papierów wartościowych należy dostarczyć sprzedane Papiery wartościowe. W przypadku 

sprzedaży Papierów wartościowych, których Klient nie posiada (transakcja krótkiej sprzedaży) DEGIRO może tymczasowo 

pożyczyć Klientowi Papiery wartościowe, które są mu potrzebne w celu zrealizowania transakcji. Z kolei DEGIRO pożycza  

rzeczone Papiery wartościowe od osoby trzeciej lub klienta, który je posiada w swoim portfelu. Należy zdawać sobie 

sprawę, że te Papiery wartościowe również trzeba będzie zwrócić, tak więc kiedyś w przyszłości Klient będzie musiał je  

ponownie kupić. Każdy klient ma zapewne nadzieję, że będzie mógł to zrobić po niższym kursie, ale równie dobrze może 

okazać się, że ten kurs będzie wyższy. O momencie odkupienia Papierów wartościowych można w większości przypadków 

zadecydować samodzielnie. Może również się zdarzyć, że podmiot, od którego DEGIRO pożyczył Papiery wartościowe, 

zażąda ich zwrotu. W takim przypadku, jeśli DEGIRO nie uda znaleźć się innego inwestora, który zechce wypożyczyć mu 

Papiery wartościowe, Klient jest zmuszony je odkupić w tym momencie, tzn. z chwilą żądania. Może się to okazać bardzo 

niek orzystne dla Klienta. Klient może nawet być zmuszony do zakupu rzeczonych Papierów wartościowych w chwili, gdy 

nie są one w danym momencie dostępne na żadnej giełdzie. Jeśli Klient nie jest w stanie zwrócić Papierów wartościowych,  

może zostać ukarany grzyw ną lub dojdzie do zastosowania zasady „buy-in”, w ramach której rzeczone Papiery 

wartościowe, bez względu na kurs, zostaną kupione na rynku. Straty, które można ponieść w związku z krótkimi pozycjami 

w Papierach wartościowych, mogą być większe niż ich wartość początkowa. Krótkie pozycje są z tego powodu dostępne 

wyłącznie dla osób dysponujących odpowiednią wiedzą z zakresu finansów i rynków finansowych oraz warunków na nich 

panujących. Klient, który chce mieć możliwość korzystania z Krótkiej sprzedaży papierów wartościowych, musi posiadać 

odpowiednią Wartość zabezpieczenia, aby zagwarantować, że jest w stanie wykupić rzeczone Papiery wartościowe. 

Wahania kursu mogą wpływać na Wartość Zabezpieczenia i portfela Klienta; w związku z tym DEGIRO może zażądać od 

Klienta lub zobowiązać Klienta do odkupienia wypożyczonych Papierów wartościowych. 

 

8. Polityka zarządzania konfliktami interesów 

 
Podczas świadczenia usług nieuniknione jest pojawienie się konfliktów interesów w obrębie samej organizacji DEGIRO, pomiędzy 

DEGIRO a spółkami wchodzących w skład grupy DEGIRO, pomiędzy DEGIRO a jednym lub kilkoma klientami DEGIRO lub 

pomiędzy samymi klientami. W związku z tymi potencjalnymi konfliktami interesów firma DEGIRO wprowadziła Politykę zarządzania 

konfliktami interesów. Poniżej dostępne jest podsumowanie tej polityki. W polityce tej opisano, w jaki sposób DEGIRO zamierza 

zapobiegać konfliktom interesów i nimi zarządzać. Podstawową zasadą Polityki zarządzania konfliktami interesów jest to, aby 

ewentualne konflikty interesów nigdy nie wpływały negatywnie na interesy klientów DEGIRO. 

 

 
Procedury organizacyjne i administracyjne 

W celu zarządzania konfliktami interesów, DEGIRO zaimplementowało zarówno organizacyjne jak i administracyjne środ ki. 

Grupa wprowadziła odpowiednie procedury zarówno organizacyjne, jak i administracyjne. Są to: Polityka Best execution, NIBB20210127 

Kodeks postępowania (z włączeniem przepisów dot. prywatnych transakcji i procedury dot. informacji wpływających na kurs 
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akcji), Polityka zarządzania incydentami, Polityka wynagrodzeń i regulacja oraz ustanowienie Barier informacyjnych. Te 

bariery, także określane mianem „Chińskiego Muru”, obejmują: rozdzielenie personelu, fizyczne rozdzielenie działów oraz 

funkcjonalny podział obowiązków, systemów i kompetencji. 

 
Zasada równego traktowania 

Klienci w tych samych okolicznościach są równo traktowani. Usługi świadczone przez DEGIRO są w większości przypadków 

zautomatyzowane, dzięki czemu istnieje minimalna szansa, że dany Klient w określonej sytuacji z powodów subiektywnych  

zostanie potraktowany gorzej niż inny Klient. 

 

 
Poinformowanie Klientów 

Jeżeli środki zapobiegania konfliktom interesów lub zarządzania nimi nie są wystarczające do zapewnienia, że w przypadku  

danego konfliktu interesów interesy klientów nie ucierpią, DEGIRO poinformuje zainteresowanych klientów o powstałym 

konflikcie interesów i wyjaśni szczegóły konfliktu interesów. Umożliwi to Klientowi podjęcie świadomej decyzji o usługach, z  

których Klient chce skorzystać. 
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