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Wprowadzenie  
W Informacjach o Usługach Inwestycyjnych DEGIRO zawiera szczegóły stosunku umownego zawartego przez 

DEGIRO z Klientem w Umowie Klienckiej oraz bardziej szczegółowe wyjaśnienie jego usług i umów. W tym 

dokumencie referencyjnym można również przeczytać o ogólnym i szczególnym ryzyku związanym z 

inwestowaniem w Instrumenty Finansowe. Zalecamy zapoznanie się z Informacjami o Usługach Inwestycyjnych i 

dobre przygotowanie się do inwestowania, aby postępować w sposób odpowiedzialny.   

Informacje o Usługach Inwestycyjnych są częścią Umowy Klienckiej. W Informacjach o Usługach Inwestycyjnych 

terminy zapisane wielkimi literami mają znaczenie określone w Warunkach Świadczenia Usług Inwestycyjnych lub 

zdefiniowane w Informacjach o Usługach Inwestycyjnych.  

  
W razie jakichkolwiek pytań proszę zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) na Stronie 

internetowej. Jeśli klienci nie mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie lub jeśli mają jakieś uwagi bądź sugestie, 

mogą skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta DEGIRO. Dane kontaktowe i dostępność Biura Obsługi Klienta 

można znaleźć na Stronie internetowej.  

  

Dokumenty  
Informacje o Usługach Inwestycyjnych obejmują następujące dokumenty:  

• Profile  

• Fundusze Rynku Pieniężnego 

• Usługi Inwestycyjne  

• Zlecenia i Polityka w Zakresie Realizacji Zleceń  

• Corporate Action 

• Administracyjne Czynności Podatkowe 

• Tabela Opłat  

• Charakterystyka i Rodzaje Ryzyka Związane z Instrumentami Finansowymi  

• Wartość Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka Sprzedaż 

Papierów Wartościowych  

• Dane rynkowe (ten dokument)  
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Dane rynkowe  
  

Niniejszy dokument określa warunki, które mają zastosowanie do korzystania z Danych rynkowych otrzymywanych 

od zewnętrznego Dostawcy Danych rynkowych za pośrednictwem Platformy Inwestycyjnej, oprócz tych, które mają 

zastosowanie ze względu na bezpośredni stosunek umowny między Klientem a Infront Finance. Użytkownik może 

uzyskać dostęp do takich danych, otrzymywać je i wykorzystywać zgodnie z niniejszymi warunkami.  

 

Artykuł 1. Definicje  

Terminy zapisane wielkimi literami w niniejszym dokumencie mają znaczenie określone w Warunkach 

Świadczenia Usług Inwestycyjnych. Ponadto stosuje się następujące definicje:  

„Dane rynkowe” oznaczają wszystkie informacje i dane rynkowe, w czasie rzeczywistym lub opóźnione, w tym 

między innymi ceny rynkowe, wolumeny i wszelkie inne dane, które są dostarczane za pośrednictwem Platformy 

Inwestycyjnej i odnoszą się do Instrumentów Finansowych i notowanych spółek publicznych.  

„Dostawca Danych rynkowych” oznacza jedną ze stron wymienionych poniżej:   
1. Chicago Mercantile Exchange Inc. i jej podmioty stowarzyszone  

 

2. Nasdaq Corporate Solutions International Limited  

 

3. CERCLE FINANCE Ltd i jej podmioty stowarzyszone. 

  

4. Infront Finance i jej podmioty stowarzyszone. 

 

5. Refinitiv i jej podmioty stowarzyszone. 

 

6. Euronext i jej podmioty stowarzyszone. 

 

7. Chi-X i jej podmioty stowarzyszone. 

 

8. BATS i jej podmioty stowarzyszone. 

 

Artykuł 2. Bezpośrednia relacja umowna 

Większość informacji o cenach i innych Danych rynkowych nie jest dostarczana przez DEGIRO – przekazuje je, za 

pośrednictwem Platformy Inwestycyjnej, firma Infront Finance (wcześniej pod nazwą VWD Group) w ramach 

bezpośredniej relacji umownej między Klientem a Infront Finance, bez ingerencji DEGIRO.  

  

Artykuł 3. Dostarczanie Danych rynkowych  

Dane rynkowe, które są udostępniane klientom za darmo, będą dostarczane automatycznie za pośrednictwem 

Platformy Inwestycyjnej. Dane rynkowe, za które DEGIRO wymaga uiszczenia opłaty, zostaną dostarczone na 

żądanie. Klient może aktywować dostarczanie Danych rynkowych za pośrednictwem Platformy Inwestycyjnej po 

wyrażeniu zgody na uiszczenie odpowiedniej opłaty za wymianę, jak określono w dokumencie Harmonogram opłat 

w Informacji o Usługach Inwestycyjnych. Opłata ta zostanie pobrana w pierwszych dniach następnego miesiąca 

zwykłego, niezależnie od momentu jej aktywacji przez Klienta. Wszystkie Dane rynkowe są przekazywane Klientowi 

pod warunkiem, że Klient wywiąże się ze zobowiązań i ograniczeń uzgodnionych w Umowie Klienckiej oraz umowie 

podpisanej między Klientem a Infront Finance.   

  

Artykuł 4. Własność intelektualna, poufność  

Dostawcy Danych rynkowych mają wyłączne i cenne prawa własności do Danych rynkowych oraz co do tego, że 

Dane rynkowe stanowią cenne informacje poufne i/lub prawa własności Dostawców Danych rynkowych, które nie 

są dostępne w domenie publicznej, zaś Klient ma prawa lub dostęp do takich Danych rynkowych wyłącznie ze 

względu na jego stosunek umowny z DEGIRO. Klient będzie chronił prawa Dostawców Danych rynkowych, 



= Informacje o Usługach Inwestycyjnych  

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderską filią flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG pozostaje pod 

głównym nadzorem niemieckiego BaFin. W Holandii, flatexDEGIRO Bank Dutch Branch zarejestrowane jest z DNB i podlega nadzorowi AFM i DNB..  4/4  

20220330 

zachowując poufność Danych rynkowych. Klient nie może ujawniać ani rozpowszechniać Danych rynkowych w 

żaden sposób, ani w formie, w jakiej się one znajdują, ani pośrednio, ani w formie materiałów pochodnych.  

  

Artykuł 5. Wykorzystanie Danych rynkowych  

Klient będzie wykorzystywał Dane rynkowe wyłącznie do osobistego użytku i korzyści, a nie do zarządzania 

aktywami osoby trzeciej w jakimkolwiek charakterze. Klient nie będzie wykorzystywał Danych rynkowych do 

żadnych nieautoryzowanych lub niezgodnych z prawem celów ani w charakterze zawodowym, co oznacza, że nie 

będzie wykorzystywał Danych rynkowych w charakterze:  

- członka jakiejkolwiek giełdy;  

- zarejestrowanego lub wykwalifikowanego zawodowego handlowca lub doradcy inwestycyjnego na 

jakiejkolwiek giełdzie akcji, towarów lub kontraktów futures ani na rynku kontraktowym, ani z jakimkolwiek 

finansowym organem regulacyjnym;  

- pracownika organizacji na potrzeby wykonywania profesjonalnych działań inwestycyjnych.  

  

Artykuł 6. Opłaty  

Po otrzymaniu żądania Klienta DEGIRO pobiera opłaty określone w Harmonogramie opłat w dokumencie 

Informacje o Usługach Inwestycyjnych za dostarczanie określonych Danych rynkowych (np. informacji o cenach w 

czasie rzeczywistym).  

  

Artykuł 7. Ograniczenie odpowiedzialności  

Obowiązkiem DEGIRO jest ostrożny wybór Dostawców Danych rynkowych i zawarcie z nimi umowy. Klient 

otrzymuje Dane rynkowe od Dostawców Danych rynkowych na zasadzie „takie, jakie są” oraz „w miarę 

dostępności”. DEGIRO w żaden sposób nie gwarantuje ich poprawności, dokładności, kompletności ani 

aktualności. Zawsze, gdy Dane rynkowe wydają się nieprawidłowe lub nieprawdopodobne, nie należy działać na 

podstawie takich informacji, ale można skontaktować się zamiast tego z DEGIRO, aby zapobiec błędom i stratom.  

DEGIRO oraz Dostawcy Danych rynkowych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani nie mogą być pociągnięci 

do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z otrzymaniem lub wykorzystaniem Danych 

rynkowych, które są udostępniane za darmo.  

Jeśli Klient zażądał podania Danych rynkowych, za które DEGIRO wymaga opłaty, odpowiedzialność DEGIRO 

zostanie określona zgodnie z artykułem 25.2 Warunków Świadczenia Usług Inwestycyjnych. 

  
 

Artykuł 8. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy  

W ramach Umowy Klienckiej niniejszy dokument Informacje o Usługach Inwestycyjnych jest zawierany przez Strony 

na czas nieokreślony i wygasa automatycznie wraz z rozwiązaniem Umowy Klienckiej pomiędzy Stronami. 

Niezależnie od powyższego DEGIRO w każdej chwili będzie uprawnione do uniemożliwienia udostępniania 

niektórych Danych rynkowych, gdy nie będzie możliwe odbieranie Danych rynkowych od Dostawcy Danych 

rynkowych lub wyświetlanie ich na Platformie Inwestycyjnej, gdy nie będzie możliwe przekazywanie Danych 

rynkowych na warunkach uznanych za dopuszczalne pod względem racjonalności, poprawności i kompletności 

oraz po naruszeniu przez Klienta głównych warunków lub ograniczeń uzgodnionych w niniejszym dokumencie.  


